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Tabela 1 - Número de farmacêuticos em 2020, por categoria. 

Categoria de Membro SRC SRN SRSRA TOTAL 

Ativos 2937 5360 8385 16682 

  Ativos em exercício 2787 5092 7686 15565 

  Ativos isentos 150 268 698 1116 

    Reforma 138 248 674 1060 

    Situação de Doença, Invalidez ou 

Doença Prolongada 

12 16 17 45 

    Outros 0 4 7 11 

Correspondentes 181 258 458 897 

Suspensos 266 777 1192 2235 

  Suspensos Administrativos 57 93 410 560 

  Suspensos - Outros 209 684 782 1675 

    Cursos/Mestrados/Doutoramentos 20 69 43 132 

    Desemprego 23 202 181 406 

    Sanção Disciplinar/Notificação 

Tribunal 

0 0 1 1 

    Por não exercer a profissão 166 386 439 991 

    Outros 0 27 118 145 

TOTAL 3384 6395 10034 19813 

 

EVOLUÇÃO ANUAL DO NÚMERO DE FARMACÊUTICOS ATIVOS EM 

EXERCÍCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Evolução anual do número de farmacêuticos ativos em exercício. 
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EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE NOVAS ADMISSÕES POR SECÇÃO REGIONAL 

 

Gráfico 2 - Evolução do número de novas admissões por secção regional. Como "novas admissões" são 

considerados todos aqueles que se inscreveram na OF no respetivo ano, independentemente de terem 

alterado a sua situação nesse mesmo ano. 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DE FARMACÊUTICOS ATIVOS EM EXERCÍCIO POR SECÇÃO 

REGIONAL 

 

Gráfico 3 - Distribuição de farmacêuticos ativos em exercício por Secção Regional, em 2020. 
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DISTRIBUIÇÃO DE FARMACÊUTICOS ATIVOS EM EXERCÍCIO POR GÉNERO 

 

Gráfico 4 - Distribuição de farmacêuticos ativos em exercício por género, em 2020. 

 

 

NÚMERO DE ESPECIALISTAS ATIVOS EM EXERCÍCIO 

 

Gráfico 5 - Número de especialistas ativos em exercício, em 2020. 
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DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE FARMACÊUTICOS ATIVOS POR DISTRITO 

 
Gráfico 6 - Distribuição do número de farmacêuticos ativos por distrito, em 2020. 

 

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE FARMACÊUTICOS ATIVOS EM EXERCÍCIO 

POR CATEGORIA PROFISSIONAL E FAIXA ETÁRIA  

 

Gráfico 7 - Distribuição percentual de farmacêuticos ativos em exercício por categoria profissional e faixa 

etária, em 2020. 
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MENSAGEM DA BASTONÁRIA 
Caros Colegas,  

O ano de 2020, que baliza o presente 

Relatório, ficou marcado para nós 

farmacêuticos portugueses, e em igual 

profundidade para todo o País, pela 

pandemia. Foi (e continua a ser), para o bem 

e para o mal, um tempo único, um tempo que 

está a marcar uma geração e que dará à 

nossa profissão e à ciência farmacêutica que 

nos define outros limites e novas perspetivas. 

É nestes momentos de rutura e choque que se pressente, talvez paradoxalmente, 

que "o Mundo pula e avança". Lamentamos as perdas e, para que não sejam em 

vão, crescemos com elas e por elas.  

A COVID-19 foi monotema em todas as dimensões da nossa sociedade, mas, vindo 

de fora para dentro, alastrou a toda a Europa e a todo o mundo. Não existe 

praticamente território, incluindo os mais isolados como são as ilhas, que não tenha 

sentido o contágio, os sintomas, os internamentos e as fatalidades que, em maior 

ou menor grau, atingiram toda a humanidade. Como profissionais de saúde, nós, 

farmacêuticos, estivemos especialmente alerta para a evolução da pandemia, de 

modo a juntar o maior conhecimento possível e a ajudar o sistema de saúde a 

responder às necessidades terapêuticas ou comportamentais que um estranho dia-

a-dia passou a reclamar.  

Estivemos incansavelmente concentrados nessa nova realidade - no "novo normal", 

como passámos a dizer -, ouvindo-nos uns aos outros, trocando experiências e 

saberes, relativizando ou contrariando algumas ideias feitas, sublinhando as 

evidências que foram surgindo, emitindo orientações, participando em campanhas 

de saúde pública ou para a valorização das nossas atividades, mas também 
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tentando ajudar-nos mutuamente nas nossas práticas que precisaram de ser 

revistas ou reinventadas. 

Por isso, estivemos na linha da frente no apoio aos hospitais e às farmácias 

comunitárias para que não faltassem aos doentes (a todos os doentes, sem 

exceção) a sua medicação e o aconselhamento que lhes devemos. Em alguns 

casos fizemo-lo como voluntários, integrados na operação Luz Verde, e pela nossa 

dedicação recebemos das instituições beneficiadas um agradecimento sentido. 

Aprendemos com os sucessos e os erros, e certamente replicaremos e 

expandiremos, com o contributo de todos, um modelo de assistência farmacêutica 

que garanta a segurança dos doentes e para a efetividade das suas terapêuticas 

esperando sempre uma melhoria da sua qualidade de vida e comodidade no acesso 

ao medicamento. Neste contexto, a posição da Ordem dos Farmacêuticos sobre a 

cedência de medicamentos em proximidade foi inequívoca e fundamentada nas 

Orientações em conjunto produzidas pelos Colégios das Especialidades de 

Farmácia Hospitalar e Comunitária. 

Também por força da pandemia, a Ordem tomou posição e contribuiu para a 

estratégia nacional dos testes para o SARS-Cov-2 e para a reforma da renovação 

da terapêutica, um tema que representa o reconhecimento das competências e da 

responsabilidade dos farmacêuticos nos cuidados de saúde, ou seja, no contacto 

direto com os doentes. Quanto ao papel ativo das farmácias na vacinação contra a 

COVID-19, fomos rompendo resistências e sempre manifestando a nossa clara 

vontade de colaboração, uma colaboração que, com base na rede nacional de 

farmácias e nas competências dos farmacêuticos, pode fazer a diferença, tanto 

mais quando o objetivo é vacinar em massa, de modo a alcançarmos rapidamente 

a imunidade de grupo. 

A COVID-19 obrigou-nos a tomar iniciativas urgentes, como foi o caso da criação 

da Linha de Apoio ao Farmacêutico ou, numa vertente de responsabilidade social, 

da nossa participação na conta solidária "Todos Por Quem Cuida". Deste modo 

conseguimos reunir mais de um milhão de euros e apoiar com materiais de proteção 

mais de um milhar de unidades públicas ou dos setores social e privado. Por outro 
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lado, o confinamento ou o distanciamento social obrigatório impôs à Ordem dos 

Farmacêuticos o desenvolvimento da proximidade digital, como foi o caso da 

Secretaria Online, fazendo-nos estender para as redes sociais e para um 

atendimento à distância, mas sem perdas de eficiência e eficácia. 

2020 não se ficou, porém, pela omnipresente pandemia. Apesar das restrições do 

estado de emergência, este ano produziu, afinal, para os farmacêuticos e para a 

sua Ordem, um ponto alto do triénio 2019-2022: o Congresso Nacional dos 

Farmacêuticos 2020, que decorreu, em edição virtual, entre os dias 26 e 28 de 

novembro. "Abrir Horizontes. Fazer Acontecer" constituiu um tempo de reflexão 

serena sobre a situação do nosso país e do seu sistema de saúde, mas também 

sobre o papel dos farmacêuticos e o seu futuro a dez anos. Contámos com 1200 

participantes e oradores de muitas partes do mundo, vozes ativas nas mais diversas 

áreas das Ciências da Saúde.  

A reunião magna dos farmacêuticos portugueses aconteceu ombro a ombro com o 

XIV Congresso Mundial de Farmacêuticos de Língua Portuguesa, circunstância 

que, por si só, releva a importância que atribuímos às relações internacionais e, em 

particular, ao universo da Língua Portuguesa. O espírito da cooperação e da 

solidariedade é uma marca da Ordem e da sua atual direção e desta linha não nos 

devemos desviar, particularmente nestes tempos de incerteza e necessidade.   

A vertente internacional tem pautado a nossa atividade. A Ordem tem apoiado os 

países africanos de língua portuguesa no que toca à organização da formação pré-

graduada e pós-graduada e no desenvolvimento da assistência farmacêutica e para 

a capacitação dos profissionais que exercem nas áreas hospitalar e de 

regulamentação. Deu-se continuidade a protocolos de colaboração assinados entre 

a OF e organismos dos PALOP, programando e desenvolvendo atividades de 

capacitação educacional, nomeadamente ao nível de palestras e webinars nas 

áreas da intervenção da profissão farmacêutica. 

Durante a visita a Cabo Verde para a formação do Projeto BERC-Luso, a OF realizou 

reuniões bilaterais com a Ordem dos Farmacêuticos local, explorando 

oportunidades de colaboração. Além disso, divulgou e promoveu junto dos seus 
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parceiros da Cooperação atividades, eventos e programas de formação com 

interesse para a prática farmacêutica, como estágios, cursos para cientistas e 

outras atividades relevantes para o farmacêutico lusófono. 

A pandemia não nos paralisou. Pelo contrário. Pela segunda vez, procedeu-se à 

cerimónia nacional de vinculação à profissão farmacêutica a cargo desta vez da 

Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas. Como sempre, no dia 26 de 

setembro assinalámos em streaming o Dia do Farmacêutico. As comemorações, 

que se estrearam neste novo formato, foram da responsabilidade da Secção 

Regional do Norte. Não deixámos de homenagear os farmacêuticos portugueses 

com 50 anos de carreira ou de premiar, através da Sociedade Farmacêutica 

Lusitana, os melhores alunos de mestrado das faculdades de Farmácia.  

Mas fez-se mais do que preservar a tradição. Iniciou-se o processo de revisão do 

Código Deontológico Farmacêutico, a pedido da Direção Nacional através da 

Constituição de um grupo de trabalho liderado pela Dra. Clara Carneiro. Trata-se 

de um dos compromissos de honra da atual direção da Ordem. A proposta, sujeita 

a consulta pública, recebeu comentários e contributos que, depois de avaliados 

pelo Grupo de Trabalho, serão vertidos num documento final a ser submetido à 

apreciação em assembleia geral. 

A Ordem participou no debate sobre a morte medicamente assistida, 

nomeadamente a convite do Conselho Nacional de Éticas para as Ciências da Vida, 

criticando os projetos em discussão e fazendo apelo a uma discussão mais 

atempada e profunda dada a complexidade que envolve.  

Finalmente, a par da profunda preocupação com a insustentabilidade da rede de 

farmácias, situação que permanece sem respostas efetivas, foram retomados os 

temas da carreira farmacêutica e daquilo que falta para a concretizar. Foi também 

proposto pela OF o reforço da competência farmacêutica nos cuidados de saúde 

primários e na rede de cuidados continuados.  

Mais internamente, a renovação da Sede Nacional da Ordem dos Farmacêuticos, 

dossiê que a atividade da OF reclama com urgência, foi objeto de desenvolvimentos 
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ao nível do concurso e entramos agora numa fase que nos levará ao início da obra. 

Acreditamos que a nossa nova Sede possa ser inaugurada já em tempo de outra 

normalidade, com a presença física de todos os que quiserem juntar-se à festa 

farmacêutica, sem realidade virtual e sem receios de propagação da doença que 

hoje nos aflige e oprime. 

No ano 2022 a Ordem dos Farmacêuticos fará 50 anos. Nada melhor para 

comemorar a nossa História do que honrar todos os farmacêuticos que lutaram pelo 

progresso da profissão, através do nosso compromisso sempre renovado, de 

garantir a autonomia profissional, o cumprimento da nossa vocação em liberdade 

de atos e consciência, e de nunca desistir daqueles para quem existimos: as 

pessoas, os doentes continuando assim a contribuir de forma qualificada e 

diferenciada para que se cumpra Portugal. 

 

Lisboa, 28 de fevereiro de 2021 

A Bastonária. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 
O Relatório de Atividades e Contas de 2020 da Ordem dos Farmacêuticos (OF) 

descreve as iniciativas e projetos desenvolvidos pela instituição durante o ano civil 

de 2020, bem como a situação financeira da instituição neste período, tendo em 

vista a discussão e apreciação pelos farmacêuticos durante as Assembleias 

Regionais e Assembleia Geral ordinárias da OF, que se realizam até ao final do 

primeiro trimestre de cada ano. 

O ano de 2020 ficou profundamente marcado, no país e no mundo, pela pandemia 

de COVID-19, circunstância que limitou de forma drástica a atividade da Ordem dos 

Farmacêuticos, particularmente nos períodos em que foi decretado o estado de 

emergência. Ainda assim, salvaguardado o rigoroso respeito pelas restrições 

sociais impostas, foi possível assinalar o Dia do Farmacêutico e, mais importante, 

realizar com um adiamento inevitável o Congresso Nacional dos Farmacêuticos. 

O presente relatório contempla as ações e iniciativas da Ordem dos Farmacêuticos 

ao longo de 2020, sob a liderança da Bastonária Ana Paula Martins, constituindo 

parte do seu segundo mandato que se iniciou em 2019 e termina em 2022. Durante 

estes meses e destacando-se do conjunto dos 10 desafios enunciados no programa 

da atual direção e no discurso de posse da Bastonária, concretizaram-se dois 

importantes compromissos: pela primeira vez, a 10 de dezembro, procedeu-se à 

cerimónia nacional de vinculação à profissão farmacêutica e, já em fase de 

ajustamentos finais, prepara-se para aprovação em assembleia geral o novo Código 

Deontológico Farmacêutico. 

Por força das condicionantes pandémicas, a OF modernizou-se fazendo evoluir a 

sua Secretaria Online numa aposta de proximidade digital que acaba por dar 

sequência ao já realizado projeto da plataforma informática para votação eletrónica 

que marcou as últimas eleições para os seus órgãos sociais. Mas as circunstâncias 

determinaram que a OF, ao mesmo tempo que acompanhava as novas práticas 

farmacêuticas nas farmácias comunitárias e nos hospitais (de que é um exemplo a 

Operação Luz Verde), se virasse para fora, no apoio ao sistema de saúde português 
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com iniciativas envolvendo diferentes parceiros do setor, como é o caso do projeto 

"Todos Por Quem Cuida". 

Estruturalmente, este Relatório apresenta em dez pontos-programa as prioridades 

e desafios da Direção Nacional da OF, detalhando o funcionamento geral e o 

desenvolvimento da instituição, nomeadamente digital, das suas diferentes áreas 

de intervenção e estruturas, desde as Secções e Delegações Regionais aos 

Colégios de Especialidade e Grupos Profissionais. Outros pontos de situação 

abarcam a Qualificação, a Empregabilidade, a Informação sobre Medicamentos, a 

Comunicação e a área Internacional.  

De toda a atividade desenvolvida, merece ainda especial destaque a criação da 

Linha de Apoio Farmacêutico; as ações para a consolidação da carreira 

farmacêutica; todas as intervenções no sentido da sustentabilidade da rede de 

farmácias comunitárias, da renovação terapêutica e da distribuição de 

medicamentos hospitalares em proximidade; a necessária presença de 

farmacêuticos na rede de cuidados continuados e nos cuidados primários; a 

participação no debate sobre a eutanásia; todo o trabalho realizado na vertente 

internacional, nomeadamente com os PALOP. Finalmente, numa dimensão mais 

doméstica, o relatório final para o projeto da nova sede nacional da OF, prevendo-

se agora para breve o início das obras. 

No plano financeiro, os resultados de 2020 espelham um esforço da OF na 

cobrança de quotizações em atraso. De referir a alteração aprovada na Assembleia 

Geral realizada no final do ano, com revisão do valor das quotizações e da joia de 

inscrição para jovens farmacêuticos, sob proposta da Associação Portuguesa dos 

Jovens Farmacêuticos.   
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LISTA DE ABREVIATURAS 

ADIFA Associação de Distribuidores Farmacêuticos 

AEFA 
Asociación Española del Laboratorio Clínico / Associação Espanhola do Laboratório 

Clínico 

AEFFUP Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

AFP Associação de Farmácias de Portugal 

AFPLP Associação de Farmacêuticos dos Países de Língua Portuguesa 

ANF Associação Nacional das Farmácias  

ANL Associação Nacional dos Laboratórios Clínicos 

APAC Associação Portuguesa de Analistas Clínicos 

APAH Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares 

APEF Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia 

APFH Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares 

APJF Associação Portuguesa de Jovens Farmacêuticos 

BERC-Luso 

Biomedical Ethics and Regulatory Capacity Building Partnership for Portuguese Speaking 

African Countries / Projecto de Capacitação Ética e Regulamentar nos Países Africanos 

de Língua Oficial Portuguesa 

BOOF Bolsa de Oportunidades da Ordem dos Farmacêuticos 

BPP Board of Pharmaceutical Practice 

BPS Board of Pharmaceutical Sciences 

CAD Concurso de Aconselhamento ao Doente 

CCEACGH-OF 
Conselho de Colégio de Especialidade de Análises Clínicas e de Genética Humana da 

Ordem dos Farmacêuticos 

CCEAR-OF 
Conselho de Colégio de Especialidade de Assuntos Regulamentares da Ordem dos 

Farmacêuticos 

CCEFC-OF 
Conselho de Colégio de Especialidade de Farmácia Comunitária da Ordem dos 

Farmacêuticos 

CCEFH-OF 
Conselho de Colégio de Especialidade de Farmácia Hospitalar da Ordem dos 

Farmacêuticos 

CCEIF-OF 
Conselho de Colégio de Especialidade de Indústria Farmacêutica da Ordem dos 

Farmacêuticos 

CDP Créditos de Desenvolvimento Profissional 

CEPLIS Conseil Européen des Professions Libérales  

CGCOF Consejo General de Clegios Oficiales de Farmacéuticos 

CIM-OF Centro de Informação do Medicamento da Ordem dos Farmacêuticos 

CNC-OF Conselho Nacional para a Cooperação da Ordem dos Farmacêuticos 

CNOP Conselho Nacional das Ordens Profissionais 

CNF Congresso Nacional dos Farmacêuticos 

CQA-OF Conselho para a Qualificação e Admissão da Ordem dos Farmacêuticos 
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DCI Denominação Comum Internacional 

DGS Direção-Geral da Saúde  

DN-OF Direção Nacional da Ordem dos Farmacêuticos 

EAHP 
European Association of Hospital Pharmacists / Associação Europeia de Farmacêuticos 

Hospitalares 

FIP Federação Internacional Farmacêutica  

GC-OF Gabinete de Comunicação da Ordem dos Farmacêuticos 

GS Geração Saudável 

IES Instituições de Ensino Superior 

IESU Instituições de Ensino Superior Universitário 

INFARMED Autoridade Nacional do Medicamentos e Produtos de Saúde, I.P.  

INSA  Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P. 

LAF Linha de Apoio ao Farmacêutico 

MBPL Manual de Boas Práticas Laboratoriais 

MICF Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

MNSRM Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

MNSRM-EF 
Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de Dispensa Exclusiva em Farmácia 

Comunitária  

NCP-UFP Núcleo de Ciências Farmacêuticas da Universidade Fernando Pessoa 

OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

OF Ordem dos Farmacêuticos 

OFCV Ordem dos Farmacêuticos de Cabo Verde 

OM Ordem dos Médicos 

OMS Organização Mundial da Saúde 

PEP-OF Plataforma Ensino-Profissão 

PGEU Pharmaceutical Group of the European Union / Grupo Farmacêutico da União Europeia 

PNV Plano Nacional de Vacinação 

RACI Reunião Anual do Colégio de Indústria  

ROF Revista da Ordem dos Farmacêuticos 

SCML Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

SNF Sindicato Nacional dos Farmacêuticos  

SNS Serviço Nacional de Saúde 

SPML Sociedade Portuguesa de Medicina Laboratorial  

SPMS Serviços Partilhados do Ministério da Saúde  

SRC-OF Secção Regional do Centro da Ordem dos Farmacêuticos 

SRN-OF Secção Regional do Norte da Ordem dos Farmacêuticos 

SRSRA-OF Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos 

SVE Social Value Engine 

UBI Universidade da Beira Interior 

UC Universidade de Coimbra 

UE União Europeia 
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ULSM Unidade Local de Saúde de Matosinhos 
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CONVOCATÓRIA ASSEMBLEIA 

GERAL 
 

  

ASSEMBLEIA GERAL 
CONVOCATÓRIA 

No uso dos poderes que me são conferidos pelo Artigo 23º, nº 3, e para os fins do 

disposto nos Artigos 22º e 23º, nº 1, do Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos, 

convoco a Assembleia Geral da Ordem dos Farmacêuticos para reunir no dia 26 de 

março de 2021, pelas vinte horas e trinta minutos, por videoconferência, com a 

seguinte Ordem de Trabalhos. 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

1. Informações; 

2. Aprovação da ata da Assembleia Geral da Ordem dos Farmacêuticos anterior; 

3. Informação sobre a Sede Nacional da Ordem dos Farmacêuticos; 

4. Discussão e deliberação sobre a proposta da Direção Nacional relativa ao Código Deontológico 

da Ordem dos Farmacêuticos; 

5. Discussão e deliberação sobre o Relatório de Atividades da Direção Nacional da Ordem dos 

Farmacêuticos referente a 2020; 

6. Discussão e deliberação sobre as Contas da Direção Nacional da Ordem dos Farmacêuticos 

referente a 2020;  

7. Discussão e deliberação sobre as Contas Consolidadas da Ordem dos Farmacêuticos referente a 

2020; 

8. Apreciação e discussão de outros assuntos que os Delegados considerem relevantes para a 

profissão. 

Se à hora designada não estiver presente o número suficiente de Delegados, a 

Assembleia realizar-se-á meia hora depois com qualquer número. 

Lisboa, 04 de março de 2021, 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 

 

 

Dr. Jorge Nunes de Oliveira 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Prioridades e Desafios 

 
A pandemia de COVID-19 alterou de forma significativa as prioridades e desafios 

da OF durante o ano de 2020 e condicionou a concretização de algumas das ações 

inicialmente previstas no Plano de Atividades aprovado pelos farmacêuticos em 

Assembleia Geral, a 18 de dezembro de 2019. 

O ano de 2020 iniciou-se sob a ameaça do surto de um novo coronavírus SARS-

CoV-2 no continente asiático com elevado potencial pandémico. A Ordem dos 

Farmacêuticos concretizou as ações planeadas para os primeiros meses do ano, 

como a tradicional cerimónia de entrega dos diplomas aos novos especialistas 

farmacêuticos, as XII Jornadas de Farmácia Hospitalar, a 38.ª edição da Reunião 

Anual do Colégio de Indústria e várias outras ações de formação descentralizadas, 

além de uma Reunião Aberta a todos os farmacêuticos, que decorreu no Salão 

Nobre da Sede Nacional da OF, no dia 4 de março, com elevada participação dos 

jovens farmacêuticos, mas em que o tema da pandemia não fazia ainda parte da 

agenda de trabalhos. 

A 6 de fevereiro de 2020, a OF enviava pela primeira vez aos seus membros um 

conjunto de informações sobre o surto do novo coronavírus. A partir dessa data, 

desenvolveram-se várias ações para acompanhar a evolução da pandemia, 

antecipando eventuais necessidades. Desde logo, a criação de um Gabinete de 

Crise de Apoio ao Farmacêutico, que nos primeiros meses da pandemia reuniu 

assiduamente para afinar estratégias de suporte às atividades dos farmacêuticos. 

Com o evoluir da situação epidemiológica e a introdução de medidas para controlo 

da transmissão da infeção, houve então necessidade de promover ajustes à 

organização e funcionamento da instituição, que garantissem a continuidade da 

atividade e a proximidade aos farmacêuticos. A Assembleia Geral estatutariamente 

prevista para o mês de março para apreciação do Relatório de Atividades e Contas 

referentes ao ano anterior foi, neste contexto, adiada, tendo ocorrido alguns meses 
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mais tarde, a 29 de junho, já num formato digital, à distância, transmitida através 

das plataformas eletrónicas. Os mesmos motivos levaram ao adiamento do 

Congresso Nacional dos Farmacêuticos 2020 e XIV Congresso Mundial dos 

Farmacêuticos de Língua Portuguesa, inicialmente agendado para os dias 7, 8 e 9 

de maio, num período em que o País esteve sujeito a rigorosas medidas que 

restringiam a realização de eventos públicos e presenciais. A Comissão 

Organizadora do Congresso promoveu o seu reagendamento, para os dias 26, 27 

e 28 de novembro, num novo modelo exclusivamente online, de acordo com as 

orientações da DGS, mas que permitiu a participação de mais de um milhar de 

farmacêuticos de Portugal e dos países lusófonos. 

O ano de 2020 foi então vivido e condicionado pela ameaça do novo coronavírus. 

Um cenário desconhecido para a generalidade dos cidadãos, mas também dos 

profissionais de saúde e autoridades. Numa era com elevado volume de informação 

em circulação e de fontes tão díspares, a intervenção de instituições de referência 

como a OF assume natural relevo na validação e referenciação dos profissionais 

para informações credíveis e com suporte científico. Realça-se, neste contexto, o 

esforço individual e também coletivo de inúmeros farmacêuticos na elaboração de 

manuais de procedimentos, normas orientadoras e planos de contingência dirigidos 

a profissionais e empresas do setor farmacêutico. 

A OF apresentou também publicamente várias propostas, contribuindo para a 

resolução de problemas concretos dos farmacêuticos e dos cidadãos no acesso 

aos medicamentos e aos meios complementares de diagnóstico durante a 

pandemia, de que a dispensa de medicamentos hospitalares em proximidade ou a 

renovação da terapêutica a doentes crónicos são apenas dois exemplos. Assumiu 

também a defesa de direitos profissionais fundamentais dos farmacêuticos, como o 

acesso a equipamentos de proteção individual ou à vacinação, e esteve também do 

lado dos cidadãos, ao promover a divulgação das suas necessidades em período 

pandémico, num trabalho desenvolvido em parceria com dezenas de associações 

de pessoas que vivem com doença. Defendeu também a redução do IVA nos 

equipamentos de proteção individual ou a gestão mais criteriosa e responsável dos 

stocks de medicamentos, para evitar a corrida às farmácias e falhas de 
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abastecimento. Durante grande parte do ano de 2020, a OF foi divulgando 

informações e documentação de referência para apoiar os farmacêuticos na sua 

prática profissional. A pandemia de COVID-19 representa um enorme desafio para 

todas as instituições e colaboradores, que foi também vivenciado de forma 

transversal em toda a instituição, sob a qual acresce ainda a responsabilidade social 

de regulação e garantia das qualificações para o exercício de uma profissão de 

saúde que está na linha da frente do combate à pandemia. 

10 Desafios 

 

 

Uma Ordem profissional é tão mais 

forte quanto maior for a sua 

capacidade de envolver os 

profissionais que representa. É 

fundamental que os farmacêuticos se 

revejam na sua Ordem, que 

participem nos seus trabalhos e 

atividades, porque uma Ordem não é 

mais do que o somatório das vozes 

dos seus membros individuais.  

 

 

LINHA DE APOIO AO FARMACÊUTICO 

A OF e as associações que 

representam as áreas assistenciais da 

profissão farmacêutica – Farmácia 

Comunitária, Farmácia Hospitalar e 

Análises Clínicas – criaram um 

Gabinete de Crise de Apoio ao 

Farmacêutico para coordenação 

estratégica e implementação de 

medidas para ajudar todo o setor 

farmacêutico nacional a enfrentar a 

pandemia de COVID-19. Entre as 

medidas inicialmente adotadas esteve 

a criação da LAF, uma linha telefónica 

gratuita (iniciada por 800), que visava 

responder às dúvidas, dificuldades e 

problemas que os colegas enfrentam 

diariamente na luta contra o novo 

1.  
Desenvolver uma 

Ordem mais próxima e 

mais participada pelos 

Farmacêuticos 
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coronavírus. Numa primeira fase, a 

linha respondeu a questões 

eminentemente profissionais e 

técnico-científicas dos farmacêuticos 

comunitários, mas também dos 

farmacêuticos hospitalares e analistas 

clínicos. A partir de maio, e até final do 

ano de 2020, a LAF disponibilizou 

também aconselhamento psicológico 

telefónico aos farmacêuticos, num 

projeto desenvolvido em parceria com 

a Ordem dos Psicólogos, que 

assegurou um apoio profissional do 

foro psicológico e emocional aos 

farmacêuticos no atual contexto de 

crise pandémica. Neste âmbito 

específico, foi também promovido um 

estudo sobre desgaste emocional dos 

farmacêuticos, para avaliar os níveis 

de burnout nos farmacêuticos e 

sustentar outras intervenções e 

medidas de promoção da saúde 

ocupacional na profissão. 

Até final de 2020, a LAF registou 

9.344 chamadas, a maioria 

relacionadas com a dispensa de 

medicamentos hospitalares, mas 

também sobre equipamentos de 

proteção individual para 

farmacêuticos, desinfetantes e 

antissépticos e as medidas de 

prevenção e atuação perante casos 

suspeitos. 

PROXIMIDADE DIGITAL 

Durante o ano de 2020, a OF, tal 

como todas as instituições, empresas 

e organizações, viu-se forçada a 

adotar vários procedimentos e 

medidas de segurança para minimizar 

o risco de transmissão da infeção do 

SARS-CoV-2 em ambiente laboral – 

uso de máscara e desinfetante ou 

distanciamento e capacidade limitada 

no interior das instalações, por 

exemplo. Os farmacêuticos foram 

também incentivados a proceder ao 

agendamento prévio das deslocações 

aos serviços das três Secções 

Regionais e a recorrer aos canais 

alternativos, nomeadamente o 

telefone e email no seu 

relacionamento com a OF. Mesmo no 

período em que o Governo decretou o 

teletrabalho obrigatório, altura em que 

a OF suspendeu o atendimento 

presencial nas suas instalações, os 

serviços foram assegurados em 

permanência, à distância, num 

esforço de adaptação de toda a 

organização, colaboradores, 

membros dos órgãos sociais e grupos 

de trabalho. 
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A OF continuou também a prestar 

apoio jurídico aos seus membros e 

proporcionar consultas jurídicas e de 

esclarecimento sobre matérias de 

natureza legal relacionadas com o 

exercício profissional. 

A conjuntura foi também propícia ao 

desenvolvimento de novas soluções 

tecnológicas para garantir a 

continuidade e a prestação de novos 

serviços com recurso às plataformas 

digitais. Neste contexto foi, por 

exemplo, introduzida a possibilidade 

de novos membros efetuaram a sua 

inscrição online, por e-mail, mas 

também vários outros 

desenvolvimentos nos processos de 

submissão de candidaturas a 

especialidades, no sistema de 

desenvolvimento profissional contínuo 

e, de um modo, geral, em toda a 

Secretaria Online da OF, 

capacitando-a como plataforma de 

referência para relacionamento digital 

da Ordem com os seus membros. 

 

 

 

 

REUNIÃO ABERTA 

 

No dia 4 de março, a DN-OF 

promoveu uma Reunião Aberta com 

os farmacêuticos para debater os 

principais desafios, oportunidades e 

prioridades da profissão, e assim 

auscultar as perspetivas dos colegas, 

em especial dos jovens 

farmacêuticos, sobre o exercício e 

desenvolvimento profissional.  

A reunião decorreu no Salão Nobre da 

Sede Nacional da OF, em Lisboa, 

registando a presença de quase uma 

centena de farmacêuticos, e foi 

transmitida em direto, por 

webconference, através da Secretaria 

Online da OF, onde foi vista por mais 

de um milhar de utilizadores, que 

tiveram também possibilidade de 

submeter perguntas e comentários ao 

debate. 

A Direção Nacional registou as 

principais preocupações e sugestões 

apresentadas, deixando nota do seu 
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compromisso na defesa dos legítimos 

interesses dos farmacêuticos dentro 

do quadro legal de competências 

atribuídas às Ordens Profissionais. 

DIA DO FARMACÊUTICO 

 

Embora condicionadas pela pandemia 

de COVID-19, as comemorações do 

Dia Nacional do Farmacêuticos, que 

se assinala a 26 de setembro, foram 

este ano organizadas pela SRN-OF. A 

sessão solene comemorativa contou 

com as intervenções do Presidente da 

SRN-OF, da Bastonária da OF e da 

Ministra da Saúde, e foi transmitida 

através do canal Youtube da SRN-OF. 

Mantendo a tradição, a OF 

homenageou os farmacêuticos que 

completaram 50 anos de profissão e 

atribuiu o Prémio Sociedade 

Farmacêutica Lusitana aos melhores 

alunos de cada uma das faculdades 

onde é lecionado o MICF. 

 

CONGRESSO NACIONAL DOS 

FARMACÊUTICOS 2020 

 

A OF organizou nos dias 26, 27 e 28 

de novembro mais uma edição do 

Congresso Nacional dos 

Farmacêuticos, este ano 

naturalmente marcado pela pandemia 

de COVID-19. Com o país em estado 

de emergência e as restrições de 

circulação impostas pelo Governo e 

autoridades de saúde, o “maior 

encontro nacional de farmacêuticos” 

decorreu num formato 

exclusivamente online, em modelo de 

webinar, associando-se ao XIV 

Congresso Mundial de Farmacêuticos 

de Língua Portuguesa, para um 

universo de mais de 200 mil 

farmacêuticos lusófonos. 

Sob o tema "Abrir Horizontes. Fazer 

Acontecer”, a situação 

epidemiológica que o País e o Mundo 

enfrenta foi um assunto incontornável 
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e transversal a todo Congresso. O 

evento contou com mais de 1.200 

participantes e com dezenas de 

oradores de renome, nacionais e 

internacionais, especialistas nas mais 

diversas áreas das Ciências da 

Saúde, onde se debateu sobre o 

futuro da Saúde na próxima década, 

seguramente marcado pela 

emergência de saúde pública que 

enfrentamos e pelo seu impacto nos 

sistemas de saúde e nos 

comportamentos em sociedade. 

CONSELHO FARMACÊUTICO 

NACIONAL 

 

A DN-OF reuniu o Conselho 

Farmacêutico Nacional, no dia 12 de 

dezembro, num encontro que 

decorreu online, através das novas 

plataformas de comunicação, com o 

objetivo de analisar e debater com os 

membros conselheiros o Relatório 

Final produzido pelo Grupo de 

Trabalho criado pelo Ministério da 

Saúde para avaliar e propor modelos 

de maior proximidade na dispensa de 

medicamentos hospitalares. 

A OF reuniu os contributos dos 

conselheiros e de farmacêuticos a 

título individual, adotando as 

conclusões emanadas do Conselho 

Farmacêutico Nacional, e remetendo 

ao INFARMED a posição final dos 

farmacêuticos portugueses sobre os 

modelos, recomendações e propostas 

de alterações apresentadas pelo 

Grupo de Trabalho. 

NOVA SEDE 

 

A DN-OF e a SRSA-OF têm vindo a 

colaborar na concretização do projeto 

de renovação da Sede Nacional da 

OF, na Rua da Sociedade 

Farmacêutica, em Lisboa. 

Durante o ano de 2020, procedeu-se 

à elaboração do relatório final da fase 

de qualificação do concurso limitado 

por prévia qualificação, sendo que as 

três empresas qualificadas foram 
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convidadas a apresentar proposta. 

Em paralelo, decorreu também o 

processo de revisão do projeto de 

execução de arquitetura e 

especialidades por uma empresa 

independente. 

Em novembro, a Câmara Municipal de 

Lisboa deferiu o pedido de alteração 

do alvará de loteamento, essencial 

para a posterior emissão da licença de 

construção. 

Todo o processo tem sido 

acompanhado pela Comissão 

nomeada pela DN-OF, presidida pelo 

Bastonário João Silveira, composta 

por elementos dos órgãos sociais 

nacionais e regionais e ainda por 

antigos dirigentes da OF. 

 

O SNS precisa de recursos 

operacionais de forma contínua e 

equilibrada, adequada às 

necessidades atuais e futuras, de 

forma a proporcionar o 

desenvolvimento sustentado de 

processos orientados para a pessoa, 

com a devida qualidade e segurança. 

Os farmacêuticos são uma peça 

importante neste setor, aportando 

valor ao sistema de saúde e aos 

portugueses. 

 

 

 

CARREIRA FARMACÊUTICA 

 

A carreira especial farmacêutica no 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) foi 

formalmente restabelecida em agosto 

de 2017, após quase 20 anos de luta 

pela diferenciação e valorização das 

funções e responsabilidades dos 

farmacêuticos que trabalham nas 

unidades e institutos de saúde 

2.  
Reforçar o Serviço 

Nacional de Saúde, 

afirmando o Valor que 

aportamos. 
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públicos. Durante mais de dois anos, 

os farmacêuticos aguardaram pela 

sua regulamentação, num atraso que 

motivou, inclusivamente, a aprovação, 

em Assembleia Geral, no final de 

2019, de uma Resolução a solicitar ao 

Governo maior celeridade na 

conclusão do processo legislativo, em 

especial na regulamentação da 

Residência Farmacêutica, enquanto 

programa de formação pós-graduada 

tendo em vista a especialização e o 

ingresso na carreira especial 

farmacêutica no SNS e nos Serviços 

Regionais de Saúde das Regiões 

Autónomas dos Açores e da Madeira. 

O regime jurídico que aprova a 

Residência Farmacêutica foi aprovado 

em Conselho de Ministros no início de 

2020, com posterior promulgação 

pelo Presidente da República e 

publicação em Diário da República. 

Em vigor desde 1 de março, este novo 

modelo de desenvolvimento 

profissional visa a obtenção do grau 

de especialista na correspondente 

área profissional – Farmácia 

Hospitalar, Análises Clínicas ou 

Genética Humana –, possibilitando 

também o ingresso na Carreira 

Farmacêutica, através de uma 

formação estruturada para o exercício 

da profissão nos respetivos ramos de 

atividade.  

De forma complementar, o CCEFH-

OF concluiu o processo de 

reconhecimento da idoneidade 

formativa das unidades de saúde, que 

enviou à Comissão Nacional da 

Residência Farmacêutica, entretanto 

nomeada, estando nesta fase 

reunidas todas as condições para a 

decisão política de abertura de vagas 

para o ingresso de farmacêuticos na 

Residência Farmacêutica, o alicerce 

do exercício e evolução na nova 

Carreira Farmacêutica. 

PROJETO TOP 5 FARMÁCIA 

HOSPITALAR 

Ainda no domínio da Farmácia 

Hospitalar, a OF, em parceria com a 

APFH e a IASIST Portugal, acordou 

também a elaboração de um paper, 

no âmbito do projeto TOP 5 Farmácia 

Hospitalar, que visa definir, pela 

primeira vez em Portugal, um conjunto 

de indicadores-chave de desempenho 

no âmbito das atividades de farmácia 

clínica e de suporte considerados 

relevantes e mensuráveis para 

avaliação do desempenho dos 

farmacêuticos e das farmácias 

hospitalares. 
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VALORIZAÇÃO DO DESEMPENHO 

DO FARMACÊUTICO HOSPITALAR 

Enquadra-se também neste desafio a 

apresentação e disseminação dos 

resultados do estudo “Valorização do 

Desempenho do Farmacêutico 

Hospitalar”, conduzido pelo Professor 

João Marque Gomes da Nova 

Business School e respetiva equipa, 

concluído no final de 2020. O estudo 

será divulgado brevemente. Versa 

precisamente sobre a valorização dos 

atos realizados pelos farmacêuticos 

hospitalares, trazendo evidência 

relativa ao valor da sua intervenção e 

contribuindo para a 

consciencialização sobre a sua 

relevância nos cuidados assistenciais 

nos diferentes contextos da dinâmica 

hospitalar. 

LABORATÓRIO DE PROXIMIDADE 

Na mesma ótica, o âmbito do estudo 

relativo à avaliação do impacto da 

internalização das análises clínicas em 

Portugal mereceu uma reflexão 

profunda da OF sobre o laboratório de 

proximidade não apenas na 

perspetiva da valoração dos seus 

custos de operação, mas, 

fundamentalmente sobre a avaliação 

do seu impacto enquanto motor de 

desenvolvimento local e apoio às 

populações. Nesse sentido, a OF 

entendeu não dar seguimento a este 

estudo, considerando que o tempo e 

desafios atuais exigem uma reflexão e 

posicionamento novos dos 

laboratórios de proximidade. 

 

 

SUSTENTABILIDADE DA REDE DE 

FARMÁCIAS – “O BRAÇO LONGO 

DO SNS” 

 

O valor da rede de farmácias no 

acesso à saúde é consensual na 

nossa sociedade. Os farmacêuticos 

desta rede têm desenvolvido vários 

serviços, de diversos âmbitos, ao 

longo de vários anos, mantendo-se 

presentes para as populações, 

mesmo em momentos críticos, como 

tem sido durante a presente crise 

pandémica, à semelhança de todos os 

farmacêuticos da linha da frente. 

Conscientes deste valor, mais de 120 

mil portugueses subscreveram a 
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petição pública "Salvar as Farmácias, 

Cumprir o SNS”, que foi debatida no 

Parlamento a 27 de maio e motivou a 

apresentação de vários projetos de 

Resolução de diferentes partidos 

políticos, propondo ao Governo a 

adoção de medidas para garantir a 

sustentabilidade económica e 

financeira das farmácias comunitárias 

e, por consequência, a equidade no 

acesso da população aos 

medicamentos.  

A Bastonária da OF e os presidentes 

das associações de farmácias 

estiveram nas galerias do Parlamento 

durante o debate e na votação dos 

projetos de diploma apresentados. 

Embora sem força de lei, estes 

projetos de resolução constituem uma 

importante recomendação ao 

Executivo, aprovada pela Assembleia 

da República. 

A petição foi subscrita por todos os 

bastonários das Ordens profissionais 

ligadas ao setor da Saúde, bem como 

vários outros dirigentes associativos, 

personalidades e figuras públicas, 

conscientes da necessidade em 

assegurar a sobrevivência de cerca 

de um quarto da rede de farmácias 

portuguesas, que enfrentam 

atualmente processos de penhora e 

insolvência, e garantir assim 

igualdade do direito à saúde em 

qualquer ponto do território nacional. 

MNSRM-EF 

A OF tem vindo a colaborar, com o 

INFARMED, na elaboração de 

protocolos de dispensa MNSRM-EF. 

Atualmente estão identificadas 35 DCI 

ou combinações de DCI classificadas 

como MNSRM-EF, embora a OF 

considere que existe ainda uma 

margem considerável para integração 

de outros fármacos e outras 

indicações terapêuticas nesta 

“terceira lista” de MNSRM. 

REDE NACIONAL DE CUIDADOS 

CONTINUADOS INTEGRADOS 

Ao longo dos últimos anos, a OF tem 

vindo a apresentar várias propostas 

para valorização da intervenção dos 

farmacêuticos nos cuidados de saúde 

primários e nos cuidados continuados 

integrados. A mais-valia destes 

farmacêuticos, sobretudo na gestão 

abrangente e integrada da terapêutica 

de doentes crónicos complexos, 

articulando com outros cuidados, na 

comunidade, hospital ou outro, tem 

suscitado reflexão e interesse, sendo 

tema de eventos dinamizados pela 
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OF. O tema esteve em discussão 

durante a audiência concedida pelo 

Presidente da República à Bastonária 

da OF, tendo sido entregue ao Chefe 

de Estado um documento com o 

conjunto de propostas da Ordem 

relacionadas com a assistência 

farmacêutica em instituições do setor 

social. Durante o atual mandato, 

realizaram-se também várias ações, 

encontros e reuniões dedicadas a 

esta temática, que contribuíram para 

a consensualização de um conjunto 

de princípios fundamentais para a 

definição de um Plano de Intervenção 

dos Farmacêuticos no Sistema de 

Saúde. 

Em carta dirigida à coordenadora da 

Rede Nacional de Cuidados 

Continuados e Integrados (RNCCI), a 

OF questionou as condições de 

acesso à medicação dos utentes 

nestas unidades. Para a OF, a 

coordenação da RNCCI deveria 

estimular e promover parcerias com 

os farmacêuticos do setor privado, as 

farmácias, e não se escudar em 

dificuldades e limitações relacionadas 

com o número de efetivos 

farmacêuticos no SNS. No atual 

contexto de pandemia de COVID-19, 

a OF questionou também a existência 

de protocolos terapêuticos para 

doentes infetados com o SARS-CoV-

2, tendo em conta que boa parte deles 

são doentes crónicos e 

polimedicados. Para a OF, os utentes 

da RNCCI precisam de cuidados 

farmacêuticos personalizados, tal 

como já acontece nos hospitais, em 

articulação com os médicos, pelo que 

foi solicitado ao Ministério da Saúde a 

realização de auditorias e inspeções à 

RNCCI sobre a gestão da medicação 

nessas unidades. 

EUTANÁSIA 

A Assembleia da República debateu 

cinco projetos de lei sobre a morte 

medicamente assistida, uma temática 

amplamente debatida no seio da 

sociedade portuguesa ao longo dos 

últimos anos. A OF teve também a 

oportunidade de participar em vários 

debates promovidos pelo Conselho 

Nacional de Ética para as Ciências da 

Vida (CNECV) desde 2017. Tendo por 

base este processo de auscultação da 

sociedade, o CNECV deu o seu 

parecer negativo às cinco iniciativas 

legislativas que estiveram em debate 

na Assembleia da República.  

A OF considerou também que a 

sociedade precisa de conhecer 
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melhor os termos dos projetos de lei 

que foram apreciados e as suas 

diferenças, pelo que defendeu 

publicamente que o debate sobre uma 

matéria legislativa tão complexa, não 

deve ser refém de pressas 

injustificáveis. 

A Ordem entende também que o 

debate no seio da profissão 

farmacêutica, enquanto profissionais 

de saúde muitas vezes envolvidos na 

prestação de cuidados paliativos, 

carece de maior profundidade, muito 

particularmente sobre cada uma das 

propostas de diploma e sobre um 

eventual referendo aos portugueses 

sobre esta matéria. 

INTEGRAÇÃO NO SISTEMA 

NACIONAL DE SAÚDE 

Destacam-se ainda os passos 

importantes que a OF desenvolveu e 

vem desenvolvendo no âmbito da 

renovação da terapêutica crónica, 

reconhecendo o contributo que os 

farmacêuticos podem aportar às 

populações no acesso à sua 

terapêutica, assim como as boas 

relações desenvolvidas com a Ordem 

dos Médicos e os Serviços Partilhados 

do Ministério da Saúde (SPMS) no 

âmbito desta temática. 

O acesso à informação e a 

comunicação entre profissionais de 

saúde otimiza o cuidado, reduzindo 

riscos e melhorando a saúde global 

dos cidadãos. Neste sentido, sobre o 

acesso dos farmacêuticos aos 

registos de saúde dos cidadãos, a OF 

tem colaborado com a SPMS, 

pautando a sua intervenção no 

sentido da verdadeira transformação 

digital, que aproxime os profissionais 

de saúde e promova a integração e 

continuidade de cuidados. Os passos 

dados ainda não estão ao ritmo que 

desejamos, sendo certo, porém, que o 

nosso tempo rapidamente o 

reclamará. 

A vacinação por farmacêuticos é 

competência adquirida e renovada 

periodicamente. Hoje, assume um 

relevo mais acentuado dada a 

necessidade de vacinação em massa, 

facto para o qual a extensa 

distribuição geográfica das farmácias 

pode constituir um fator decisivo. A 

OF vem acompanhando esta temática 

e defende um modelo sustentável, 

seja na vacinação contra a gripe nas 

farmácias comunitárias ou a expansão 

da prática profissional na vacinação 

contra a COVID-19. 
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A definição de saúde adotada pela 

OMS, em 1948, parece não ser hoje 

suficientemente abrangente e 

dinâmica. É necessária uma 

adaptação ao paradigma da doença 

atual, nomeadamente à doença 

crónica, à multimorbilidade, em que a 

capacitação e o envolvimento da 

pessoa para a gestão do seu próprio 

processo de saúde é determinante. 

 

OPERAÇÃO LUZ VERDE 

 

"Operação Luz Verde” foi a 

designação atribuída a um novo 

serviço gratuito para os utentes e para 

os hospitais, surgido no primeiro 

momento da pandemia de COVID-19, 

que visou garantir a continuidade 

terapêutica de doentes  

que tinham de se deslocar aos 

hospitais para receber a sua 

medicação, não o podendo fazer em 

condições de segurança.  

Com o apoio institucional das Ordens 

dos Farmacêuticos e dos Médicos, 

financiamento do Fundo de 

Emergência Abem, da Associação 

Dignitude e envolvimento das 

associações setoriais e de 

representantes das associações de 

pessoas que vivem com doença, o 

projeto assegurou durante o primeiro 

semestre de 2020 uma resposta 

articulada entre farmacêuticos 

comunitários, farmacêuticos 

hospitalares, médicos e unidades 

hospitalares com os operadores do 

circuito do medicamento (indústria, 

distribuidores e farmácias) para 

garantir a dispensa de medicamentos 

habitualmente cedidos pelos serviços 

farmacêuticos hospitalares às 

pessoas que vivem com doença em 

contexto de proximidade. 

3.  
Dar mais voz aos 

Cidadãos com 

doença, melhorar a 

Saúde dos 

Portugueses. 
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Evitaram-se, desse modo, 

deslocações dos doentes aos 

hospitais onde são assistidos, em 

particular às unidades vocacionadas 

para a resposta à pandemia da 

COVID-19, prevenindo, por outro 

lado, a interrupção da terapêutica por 

dificuldades ou impossibilidade de 

acesso aos serviços hospitalares. 

O serviço foi implementado a nível 

nacional, mas tinha já sido testado em 

projetos-piloto no Centro Hospitalar 

Lisboa Central (TARV II) e no Centro 

Hospitalar e Universitário de São João 

(Pharma2Care), entre outros, tendo 

registado elevados níveis de 

satisfação das pessoas que vivem 

com doença e cumprindo o objetivo 

essencial de adesão à terapêutica. 

Tendo por base os serviços 

farmacêuticos hospitalares, a 

dispensa da medicação foi articulada 

entre farmacêuticos hospitalares LAF 

e efetuada pelo farmacêutico 

comunitário de proximidade da 

farmácia selecionada pelos doentes. 

As farmácias asseguraram ainda, 

quando aplicável, o serviço de entrega 

ao domicílio. 

 

 

RENOVAÇÃO DA TERAPÊUTICA 

O contexto pandémico obrigou 

também ao desenvolvimento de 

soluções para resolver as dificuldades 

de acesso à medicação dos doentes 

crónicos. Em articulação com a OM, 

foi impulsionada a redação de um 

normativo que clarificasse as 

condições em que os farmacêuticos 

pudessem proceder à renovação da 

terapêutica a doentes crónicos. 

A Norma emitida pela DGS e 

INFARMED veio assim definir os 

termos da dispensa de medicamentos 

sujeitos a receita médica a doentes 

crónicos que não apresentassem a 

respetiva receita médica. Nestas 

situações, os farmacêuticos devem 

ceder a medicação necessária ao 

doente, de acordo com as suas 

necessidades e disponibilidade do 

medicamento em causa, para um 

prazo máximo de três meses, 

garantindo que regista a dispensa 

procedendo de acordo com as 

orientações acordadas para a sua 

rastreabilidade. 

A OF, através do Colégio de Farmácia 

Comunitária, elaborou um projeto de 

regulamento com o objetivo de 

estabelecer os requisitos da 
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renovação da terapêutica, garantindo 

a efetividade e segurança da 

terapêutica prescrita pelo médico, e 

propondo a criação de um canal 

operacional bidirecional que, no 

futuro, permita alargar e fortalecer o 

âmbito da relação 

Médico/Farmacêutico no sentido de 

proporcionar uma melhor resposta às 

necessidades das pessoas com 

doença, valorizando a intervenção 

conjunta no setor da saúde como fator 

de confiança dos cidadãos.  

 

COLABORAÇÃO COM 

ASSOCIAÇÕES DE PESSOAS QUE 

VIVEM COM DOENÇA 

Além da integração dos 

representantes das associações de 

pessoas que vivem com doença nos 

projetos de dispensa de 

medicamentos hospitalares em 

proximidade e de renovação da 

terapêutica a doentes crónicos, a OF 

deu continuidade ao processo de 

aproximação, diálogo e colaboração 

com diversas associações de pessoas 

que vivem com doença, auscultando 

as suas necessidades e procurando 

soluções que respondam aos seus 

problemas. Ainda durante a primeira 

vaga da pandemia de COVID-19, a 

OF compilou um conjunto de 

informações produzidas por estas 

organizações sobre cuidados e 

procedimentos de intervenção junto 

de pessoas que vivem com algum tipo 

de doença crónica. Os documentos 

foram difundidos entre os profissionais 

farmacêuticos, apoiando a sua 

intervenção junto destes doentes.  

A pandemia veio por isso acentuar a 

importância de um relacionamento 

próximo com os destinatários dos 

serviços farmacêuticos, tendo a OF 

atribuído especial atenção e apoio à 

divulgação e participação em várias 

ações, de que o protocolo de 

colaboração com a Alzheimer 

Portugal, que motivou a realização de 

três Sessões de Informação “Amigos 

na Demência” é apenas um exemplo 

da importância da sensibilização dos 

farmacêuticos para os problemas de 

quem vive com algum tipo de 

demência no nosso país. 
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A Deontologia e a Ética são princípios 

basilares associados ao 

comportamento de cada 

farmacêutico, que requerem uma 

atenção e uma atualização 

permanente para responder aos 

desafios das sociedades atuais.  

 

NOVO CÓDIGO DEONTOLÓGICO 

Durante o presente mandato, a DN-

OF iniciou o processo de revisão do 

Código Deontológico Farmacêutico, 

tendo constituído um grupo de 

trabalho, liderado pela farmacêutica 

Clara Carneiro, para acompanhar o 

processo e apresentar uma proposta 

à Assembleia Geral da OF. Sabemos 

o que representa a profissão na 

sociedade, o que é fazer parte de um 

grupo profissional amplo em que cada 

membro constrói a ação do grupo; por 

isso a profissão, como qualquer outra, 

só tem a ganhar com a existência de 

uma estrutura filosófica atual, que 

relacione as atividades profissionais 

em mutação realizadas pelos 

farmacêuticos e os processos de 

tomada de decisão necessários para 

assumir essas funções. 

De modo a reforçar também o 

comprometimento dos farmacêuticos 

com os valores que os caracterizam 

enquanto profissionais de saúde, a 

proposta do grupo de trabalho foi 

colocada em Consulta Pública até 

final do mês de outubro, tendo sido 

remetidos vários comentários e 

propostas de alteração ao documento 

que foram analisadas pelo Grupo de 

Trabalho tendo em vista a 

apresentação de uma proposta final 

para apreciação de todos os 

farmacêuticos em Assembleia Geral.

 

4.  
Distinguir a 

Deontologia e a Ética, 

pilares de afirmação 

de uma Profissão com 

Futuro. 
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Valorizar o ato farmacêutico é apostar 

no fortalecimento profissional 

contínuo e no desenvolvimento de 

competências, antecipando assim os 

desafios e necessidades em saúde 

dos cidadãos e pessoas com doença. 

 

 

REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

O CQA-OF em estreita colaboração 

com os Conselhos dos Colégios de 

Especialidade e Grupos Profissionais, 

tem desenvolvido várias diligências 

para estruturação do novo Modelo de 

Competências Farmacêuticas e 

implementação das primeiras 

Competências Farmacêuticas, 

solidificando assim o conceito de 

desenvolvimento profissional contínuo 

através da aquisição e renovação de 

competências farmacêuticas e da 

especialização nas diferentes áreas 

de intervenção da profissão 

farmacêutica. 

Em estreita colaboração com os 

Colégios de Especialidade e Grupos 

Profissionais, o CQA-OF tem 

desenvolvido as diligências 

necessárias para a implementação do 

Modelo de Competências 

Farmacêuticas, solidificando o 

conceito de “carreira” em cada área 

profissional e continuando a formação 

e atualização contínuas como veículo 

de excelência para valorização do 

capital humano farmacêutico. Durante 

o ano de 2020, o CQA-OF continuou 

o trabalho desenvolvido na área das 

Competências Farmacêuticas, 

nomeadamente na estruturação das 

primeiras Competências 

Farmacêuticas do novo modelo de 

Competências da OF. 

PROPOSTA DE SUBESPECIALIDADE 

EM FARMÁCIA CLÍNICA E 

FARMACOTERAPIA  

Durante o ano de 2020, foi criado um 

grupo de trabalho que após pesquisa 

exaustiva da realidade internacional, 

elaborou uma proposta com vista à 

conceção de uma subespecialidade 

5.  
Valorizar o Ato 

Farmacêutico, investir 

no fortalecimento 

profissional. 
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transversal, tendo submetido à análise 

e recolha de contributos dos 

Conselhos de Colégios de 

Especialidade de Farmácia Hospitalar 

e de Farmácia Comunitária. Esta 

proposta, para além do seu 

enquadramento para que se entenda 

de onde surge a necessidade, 

encontra-se organizada em critérios 

de admissão ao título, formação 

teórica, formação prática, 

equivalências e competências a 

adquirir, enquadrando-se os planos 

curriculares. 

Em linha com as tendências 

internacionais, investir nesta área de 

subespecialização tem como 

motivação primordial a de melhorar a 

qualidade, segurança e equidade de 

acesso ao cuidado ao doente. Por 

isso, o presente projeto constitui um 

primeiro passo para a consolidação 

de uma vertente que entendemos ser 

importante para a formação avançada 

dos farmacêuticos em atividades 

assistenciais. 

É função da OF interpretar as 

mudanças na sociedade e no 

ambiente das profissões de saúde, 

particularmente na ciência dos 

medicamentos e patologias, e 

antecipar os desafios que se 

avizinham, garantindo que os 

farmacêuticos estejam preparados 

para os enfrentar. Este é também um 

desígnio que toca a todos, 

coletivamente e individualmente, 

desde o ensino à profissão, sendo por 

isso, após a análise pela Direção 

Nacional ao documento elaborado 

pelo grupo de trabalho, a submissão 

ao Conselho de Qualificação e 

Admissão. 

A OF tem no seu seio o ensino e a 

profissão, seja individualmente, seja 

através de forma transversal no 

Conselho de Qualificação e Admissão 

ou na Plataforma Ensino-Profissão ou 

no seu Conselho Nacional 

Farmacêutico.  

Não temos dúvidas que é fundamental 

a criação e consolidação de 

competências no âmbito da presente 

subespecialidade pelo que a reflexão 

conjunta, no seio de todas as 

estruturas da OF, a decorrer no ano 

de 2021, é essencial. 

 

 

 



46 

 

WEBINARS E FORMAÇÃO NO 

CONTEXTO PANDÉMICO 

 

A pandemia de COVID-19 

representou também um desafio para 

a qualificação e atualização de 

conhecimentos dos profissionais de 

saúde em domínios relacionados com 

as emergências em Saúde Pública ou 

a Epidemiologia, mas também nas 

áreas da Virologia, Infeciologia, 

Farmacoterapia ou prevenção da 

transmissão do novo coronavírus.  

A OF realizou e promoveu a 

divulgação de vários eventos e ações 

de formação sobre intervenções em 

saúde no âmbito da pandemia de 

COVID-19. Ainda em março, logo 

após a OMS decretar o estado de 

pandemia, a OF organizou uma 

Sessão de Esclarecimentos online 

com o infecciologista Kamal 

Mansinho, diretor do Serviço de 

Doenças Infecciosas do Hospital de 

Egas Moniz e o professor e 

investigador da Faculdade de 

Farmácia da Universidade de Lisboa 

(FFUL), José Miguel Pereira, que 

responderam a várias questões dos 

farmacêuticos relacionadas com a 

pandemia do novo coronavírus SARS-

CoV-2.  

Por iniciativa das Secções Regionais, 

ou em colaboração com a Associação 

Nacional das Farmácias, com a 

Associação de Farmacêuticos dos 

Países de Língua Portuguesa ou 

outras entidades ligadas ao setor da 

Saúde em Portugal, a OF promoveu a 

realização de vários outros webinars 

sobre temas relevantes para a 

atividade dos farmacêuticos em 

contexto de pandemia, como sejam os 

equipamentos de proteção individual, 

testes de rastreio e diagnóstico da 

COVID-19, vacinação ou terapêuticas 

farmacológicas. 

A OF acompanhou também o 

desgaste emocional associado à 

atividade farmacêutica, tendo 

fomentado o apoio psicológico aos 

profissionais que representa e a 

realização de um webinar "Saúde 

Psicológica em Tempo de Crise. A 

gestão do stress no dia a dia dos 

farmacêuticos", com a participação 

dos psicólogos Samuel Antunes, 

formador na área do burnout 

profissional, e Andrea Teixeira, da 

Linha de Aconselhamento Psicológico 
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ao Farmacêutico, que esteve em 

funcionamento até 31 de dezembro. 

ESTRATÉGIA NACIONAL DE TESTES 

PARA O SARS-COV-2 

Ao longo de toda a pandemia de 

COVID-19, os laboratórios de análises 

clínicas espalhados pelo País 

assumiram um papel determinante no 

aumento da capacidade de testagem 

e diagnóstico da infeção pelo novo 

coronavírus. 

A realização de testes de diagnóstico 

laboratorial em larga escala é um fator 

determinante para o controlo da 

pandemia, tal como descrito na 

Estratégia Nacional de Testes para 

SARS-CoV-2, que prevê também o 

envolvimento de outras entidades 

prestadoras de cuidados de saúde na 

realização de testes à COVID-19 à 

população, mediante a situação 

epidemiológica no País e as 

necessidades a nível regional e local. 

Os farmacêuticos, além de 

preencherem as condições definidas 

neste novo normativo, estão já 

legalmente habilitados para realizar 

testes rápidos nas farmácias para 

rastreio de outras infeções, como o 

VIH/SIDA, Hepatite B e Hepatite C, 

fazendo-o há muitos anos com 

dispositivos médicos para diagnóstico 

in vitro. 

À semelhança de outras entidades 

nacionais e europeias, a OF solicitou 

também a intervenção da Comissão 

Europeia para que impulsione os 

Governos nacionais a adotarem 

estratégias de testagem em massa, 

envolvendo e reconhecendo o 

contributo dos farmacêuticos - nas 

farmácias e laboratórios de 

proximidade - para o aumento dos 

rastreios por testagem, e assim 

preservar a saúde dos portugueses, 

quebrar cadeias de transmissão e 

proteger a capacidade de resposta do 

SNS. 

Nestes termos, a OF recomendou a 

realização de testes rápidos por 

farmacêuticos nas condições 

definidas nos normativos em vigor, 

cumprindo escrupulosamente os 

requisitos de instalações, 

biossegurança e comunicação e 

notificação dos resultados 

conhecidos, e promoveu várias ações 

de formação, capacitação e 

atualização dos conhecimentos dos 

farmacêuticos para prestação deste 

serviço. 
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VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 

No final de 2020, a task force 

responsável pela elaboração e 

execução do Plano de Vacinação no 

nosso País solicitou a colaboração das 

Ordens dos Enfermeiros, 

Farmacêuticos, Médicos e Médicos 

Dentistas na identificação dos 

profissionais que pretendiam integrar 

a primeira fase da vacinação contra a 

doença. A OF iniciou o processo de 

recenseamento dos farmacêuticos 

que manifestaram desejo de se 

vacinar nesta primeira fase, onde se 

incluem os farmacêuticos das áreas 

assistenciais, do sector privado e 

social, diretamente envolvidos na 

prestação de cuidados de saúde 

(farmacêuticos comunitários, 

hospitalares, analistas clínicos, dos 

cuidados de saúde primários e/ou 

continuados). Os dados recolhidos 

foram alvo de tratamento pela OF para 

envio à task force responsável pela 

implementação do Plano de 

Vacinação em Portugal. 

Além do registo de farmacêuticos 

para vacinação, a Ordem manifestou 

também junto da task-force a 

disponibilidade dos farmacêuticos 

comunitários para colaborar no 

esforço nacional de vacinação em 

massa de todos os portugueses, nos 

moldes que forem acordados com o 

Governo e task-force, mas apelou a 

um planeamento antecipado do 

envolvimento destas estruturas de 

saúde, de modo a continuar a garantir 

os elevados padrões de qualidade e 

segurança por que o setor se rege. 

Em carta aberta, a bastonária da OF e 

os presidentes da Associação de 

Farmácias de Portugal e da 

Associação Nacional das Farmácias, 

reafirmam a disponibilidade do setor 

farmacêutico nacional para apoiar a 

execução do Plano de Vacinação 

contra a COVID-19, considerando 

que o País deveria aproveitar a rede 

de farmácias comunitárias 

homogeneamente distribuída por todo 

o território nacional, com cerca de 

4.000 farmacêuticos qualificados e 

habilitados para a administração de 

vacinas. Os farmacêuticos estão 

cientificamente preparados para 

vacinar. Nas farmácias portuguesas 

fazem-no há mais de 12 anos, 

administrando anualmente mais de 

um milhão de vacinas e 

medicamentos injetáveis, garantindo 

a proximidade, segurança, 
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conveniência, conforto e humanismo 

no serviço prestado. 

 

 

A demografia da profissão 

farmacêutica em Portugal é uma das 

mais jovens no contexto da saúde, o 

que representa um sem número de 

novas oportunidades e áreas de 

intervenção, relevantes face às 

alterações demográficas da 

população que servimos e às 

necessidades crescentes do sistema 

de saúde. 

 

 

 

CERIMÓNIA NACIONAL DE 

VINCULAÇÃO À PROFISSÃO 

FARMACÊUTICA  

 

A DN-OF iniciou no presente mandato 

a realização de uma Cerimónia 

Nacional de Vinculação à Profissão 

Farmacêutica, como forma de 

assinalar o início da atividade 

profissional e a inscrição na OF de 

centenas de jovens que todos os anos 

concluem O MICF nas nove 

instituições de ensino superior que 

lecionam o curso no nosso país. 

No presente ano, a realização da 

cerimónia esteve condicionada pelas 

restrições impostas pela pandemia de 

COVID-19, tendo sido organizada 

pela SRSRA-OF, no dia 10 de 

dezembro, foi transmitida no canal 

Youtube da OF, e contou com a 

intervenção do Presidente da FIP, 

Dominique Jordan, e da Bastonária da 

OF, Ana Paula Martins. 

6.  
Vincular os mais 

jovens à Profissão 

Farmacêutica. 
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Este momento revestiu-se de especial 

solenidade e emoção para estes 

jovens recém-diplomados. Com a 

leitura do Juramento Farmacêutico, os 

novos profissionais assumem também 

um compromisso ético e moral com os 

valores da profissão, com o respeito 

pelo seu Código Deontológico e pelos 

princípios orientadores da atividade 

farmacêutica, centrada no doente e 

no seu bem-estar.  

A OF registou 572 novos membros em 

2020 e a realização desta cerimónia 

inseriu-se no conjunto de iniciativas 

que visa estimular o envolvimento dos 

novos farmacêuticos nas atividades 

da sua Ordem. 

 

Ao longo dos últimos anos tem sido 

desenvolvido intenso trabalho no âmbito 

da promoção do uso seguro e 

responsável do medicamento, uma vez 

que as alterações demográficas da 

população, mas também a existência de 

novas terapêuticas, exigem um trabalho 

partilhado entre todos os profissionais de 

saúde, mas que o farmacêutico tem de 

estar disponível para liderar. 

 

 

CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA 

 

O Governo reconheceu formalmente 

a intervenção dos farmacêuticos nas 

farmácias e dos distribuidores 

farmacêuticos como parceiros 

estratégicos para o aumento da 

cobertura vacinal contra a gripe. Pela 

primeira vez, as farmácias integraram 

a rede de unidades de saúde onde os 

portugueses puderam receber 

gratuitamente a vacinação contra a 

gripe, exatamente nas mesmas 

condições em que o fazem nos 

7.  
Prosseguir a 

promoção do Uso 

Seguro e responsável 

do Medicamento. 
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centros de saúde. Ao todo, foram 

disponibilizadas 200 mil doses da 

vacina do contingente do SNS para 

administração nas farmácias 

comunitárias à população com mais 

de 65 anos. Num ano em que a 

procura superou largamente a oferta, 

o que criou alguns constrangimentos 

na disponibilização e acesso à 

vacinação, as farmácias 

administraram também mais de 400 

mil vacinas que conseguiram adquirir 

nos canais tradicionais. 

Pela primeira vez, os farmacêuticos 

comunitários integraram também o 

grupo de profissionais de saúde 

abrangidos pela vacinação gratuita e 

prioritária contra a gripe, tendo o 

Governo reservado cerca de 10 mil 

doses da vacina para administração 

às equipas que trabalham nas 

farmácias comunitárias. 

Ainda no âmbito da vacinação contra 

a gripe, a OF assumiu um papel ativo 

nas campanhas desenvolvidas em 

colaboração com a DGS, OM e OE. 

 

TODOS POR QUEM CUIDA 

A OF e a OM, com o apoio da 

Associação Portuguesa da Indústria 

Farmacêutica, criaram a Conta 

Solidária “Todos Por Quem Cuida” 

como resposta a um repto da 

sociedade civil, para apoiar e levar 

equipamentos de proteção individual 

(EPI) e outros materiais essenciais a 

quem está na linha da frente de 

combate à COVID-19, 

nomeadamente a quem trabalha nos 

hospitais, centros de saúde e 

farmácias, mas também às forças de 

segurança, bombeiros e cuidadores, 

entre outros. 

O movimento contou com o apoio de 

várias figuras públicas, que apelaram 

à mobilização da sociedade em torno 

desta iniciativa solidária. Até final do 

ano de 2020, a Conta Solidária 

angariou mais de 1,2 milhões de euros 

e apoiou mais de mil entidades do 

setor público, privado e social, entre 

as quais farmácias e laboratórios de 

análises clínicas, que receberam EPI 
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essenciais para a retoma da sua 

atividade regular. 

 

Plataforma de Donativos para 

Profissionais de Saúde 

Em março de 2020, as Ordens dos 

Farmacêuticos, dos Médicos e dos 

Enfermeiros constituíram uma 

plataforma para angariação de 

donativos aos profissionais de saúde, 

dando assim resposta às inúmeras 

demonstrações de solidariedade e 

agradecimento da sociedade 

portuguesa em relação à atuação dos 

profissionais de saúde. 

De acesso livre e consulta a partir das 

páginas eletrónicas das três Ordens 

profissionais, a nova plataforma visou 

disponibilizar um acesso direto a 

solicitações e ofertas da sociedade 

civil aos profissionais de saúde. A 

plataforma apresenta a lista de 

donativos disponibilizados, 

procurando responder a 

necessidades específicas das 

unidades de saúde e dos seus 

profissionais. 

 

 

 

Bolsa de Voluntários da Ordem dos 

Farmacêuticos 

 

A OF constituiu uma Bolsa de 

Voluntários de farmacêuticos e de 

estudantes do 4.º e 5.º ano do MICF 

para dar apoio às atividades 

assistenciais dos farmacêuticos que 

estão na linha da frente do combate 

ao novo coronavírus, bem como ao 

número crescente de contactos com 

equipa da LAF, entre outras 

necessidades enquadradas na 

pandemia de COVID-19. 

 

Valorização do Farmacêutico 

As três Secções Regionais da OF 

desenvolveram também algumas 

iniciativas e campanhas públicas para 

valorização e reconhecimento da 

intervenção dos farmacêuticos 

durante a pandemia de COVID-19. As 

campanhas “Cuidar de Nós. Cuidar de 

Todos. Cuidar de Portugal", da 

SRSRA-OF, “Farmacêuticos Sempre 

Presentes. Sempre Disponíveis. Junto 

de Quem Precisa”, da SRC-OF, e 

“Farmacêuticos. Sempre na Linha da 

Frente” da SRN-OF foram dirigidas 
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aos farmacêuticos que lutam 

diariamente contra a pandemia 

provocada pelo novo coronavírus, 

incentivando a produção de 

mensagens, vídeos ou fotos que 

espelhem a intervenção destes 

profissionais e das suas equipas nos 

momentos desafiantes que o País e o 

mundo enfrentam. 

 

Durante o ano de 2020, a OF procurou 

promover, sempre que possível, as 

condições necessárias para a 

promoção da área de investigação 

farmacêutica nacional. Com efeito, foi 

criada uma Plataforma dentro da OF, 

liderada pelo farmacêutico Jorge 

Gonçalves, que tem como objetivo 

colaborar em projetos que apoiem a 

atividade científica e que promovam a 

evidência gerada, dando assim mais 

visibilidade aos investigadores 

farmacêuticos.  

 

 

 

PLATAFORMA ENSINO-PROFISSÃO 

A OF continuou a promover o debate 

no seio da Plataforma Ensino-

Profissão, respondendo também ao 

desafio de aproximação entre o 

ensino farmacêutico e a prática 

profissional e, de igual modo, sobre a 

responsabilidade dos futuros 

farmacêuticos na sua própria 

aprendizagem, interiorizando a 

necessidade de atualizarem 

continuamente os seus 

conhecimentos, para que a sua 

atuação aporte valor nas suas 

variadas áreas de intervenção.  

Esta plataforma congrega as 

diferentes Instituições de Ensino 

Superior Universitário onde é 

ministrado o MICF, e as reuniões 

promovidas no seu âmbito têm como 

objetivo a análise e discussão dos 

atuais planos curriculares face às 

exigências que a profissão 

farmacêutica impõe atualmente. 

 

8.  
Estimular a 

Investigação 

Farmacêutica, reforçar 

a ligação entre o 

Ensino e a Profissão. 
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NORMA DA REVISÃO DA 

MEDICAÇÃO 

 

Em 2018 foi iniciada a elaboração de 

uma proposta de Orientação para a 

Revisão de Medicação, a qual 

pretendia enquadrar e normalizar este 

serviço, para que de acordo com as 

fontes de informação de disponíveis, o 

farmacêutico possa contribuir para a 

otimização da terapêutica, centrando-

se no assegurar da necessidade, 

efetividade e segurança de toda a 

medicação do doente. Durante o ano 

de 2019 e até meados 2020, foram 

desenvolvidas as diligências 

necessárias, incluindo a auscultação 

aos colégios de especialidade, para 

que esta orientação fosse 

transformada e concluída, 

assegurando a sua transversalidade a 

toda a atividade assistencial. Desta 

forma, a presente Orientação, a ser 

divulgada em breve, define os 

procedimentos a adotar no que diz 

respeito ao processo de Revisão da 

Medicação, a realizar no âmbito da 

atividade assistencial do 

farmacêutico. Aplica-se ao 

ambulatório e ao internamento e 

destina-se a qualquer pessoa que 

utilize pelo menos um medicamento, 

sendo, no entanto, definidos critérios 

que indicam quem mais beneficiará do 

serviço. Representa mais um 

contributo para a formalização da 

revisão da medicação por 

farmacêuticos em todos os contextos 

de cuidados. 

 

 

A cooperação institucional, em 

particular com os países da área da 

lusofonia, permite a aproximação da 

dimensão geográfica e cultural 

comum, acrescentando valor e 

desenvolvimento a todo o setor 

farmacêutico. A OF aposta numa 

política de cooperação e 

desenvolvimento com os países da 

AFPLP assente numa visão 

estratégica comum de 

aperfeiçoamento profissional, partilha 

de conhecimento e afirmação do 

farmacêutico na sociedade.  

9.  
Fortalecer a 

Cooperação com os 

Países da Lusofonia. 
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A OF tem vindo a desenvolver várias 

ações de cooperação e de 

desenvolvimento profissional nos 

países lusófonos. O CNC-OF, em 

articulação com a AFPLP focou a sua 

ação na capacitação técnica de 

farmacêuticos para resposta à 

pandemia de COVID-19, 

designadamente no diagnóstico da 

infeção por SARS-CoV-2, 

fisiopatologia da doença, opções 

farmacoterapêuticas e utilização de 

medicamentos em contexto de 

ensaios clínicos. 

ASSOCIAÇÃO DE FARMACÊUTICOS 

DOS PAÍSES DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 

A AFPLP reuniu, em Assembleia 

Geral, na véspera do início dos 

trabalhos do seu XIV Congresso 

Mundial dos Farmacêuticos de Língua 

Portuguesa, que decorreu no dia 25 

de novembro, pela primeira vez num 

novo formato virtual, online, com a 

participação de representantes dos 

sete países membros. Foi também a 

primeira Assembleia Geral do 

mandato dos novos órgãos sociais da 

associação, agora presidida pelo 

farmacêutico português Helder Mota 

Filipe, que apresentou o novo modelo 

organizativo da AFPLP, denominado 

“AFPLP 2.0”, que envolve, 

nomeadamente, a criação do cargo 

de diretor executivo, a revisão do 

Estatuto da associação e a 

apresentação de um Plano 

Estratégico Quinquenal e Plano de 

Atividades. 

Durante esta assembleia, os 

delegados apresentaram a situação 

da profissão nos respetivos países, 

evidenciando as principais alterações 

à prática farmacêutica ao longo do 

último ano, principalmente 

relacionadas com o impacto da 

pandemia de COVID-19. 

Durante a reunião foi também 

aprovada uma nova Resolução que 

define as “áreas fundamentais de 

formação pré-graduada para 

farmacêuticos no espaço lusófono”, e 

que espelha a aspiração de 

harmonizar um quadro formativo e de 

intervenção farmacêutica comum, 

considerando critérios mínimos que os 

países devem adotar para o 
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reconhecimento de formação de 

farmacêuticos. 

O XIV Congresso da AFPLP, que 

decorreu a par do Congresso 

Nacional dos Farmacêuticos 2020, 

juntou mais de 1.200 participantes, 

dos países de língua portuguesa: 

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-

Bissau, Moçambique, Portugal e São 

Tomé e Príncipe. Na abertura do 

evento, foi assinado um Memorando 

de Entendimento com a FIP, que 

representada em formato virtual pela 

sua Diretora Executiva, Catherine 

Duggan, que reconhece a importância 

da colaboração e parcerias em 

diversas áreas como a formação, a 

rede de universidades, o Observatório 

Global Farmacêutico, os Fóruns 

Regionais e a promoção do acesso à 

documentação da FIP através da sua 

tradução e divulgação com webinars 

conjuntos. 

 

 

 

 

 

PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO 

INTERNACIONAL 

 

O apoio dado pela OF aos países 

africanos de língua portuguesa, no 

apoio à organização da formação pré-

graduada e pós-graduada, tem sido 

crucial para o desenvolvimento da 

assistência farmacêutica naqueles 

países e para a capacitação dos 

profissionais que exercem nas áreas 

hospitalar e de regulamentação do 

medicamento. Neste sentido, e no 

âmbito do protocolo de colaboração 

assinado em 2018 entre a OF e a 

Associação de Farmacêuticos de 

Moçambique (AFARMO), deu-se 

continuidade ao projeto de formação 

Pós-Graduada em Prática 

Farmacêutica para farmacêuticos 

moçambicanos, constituído por um 

curso em formato e-learning cobrindo 
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as áreas de Comunicação Clínica, 

Logística e Gestão Farmacêutica. 

Também no âmbito do protocolo 

assinado entre a OF e o Ministério da 

Saúde de Moçambique, foram 

promovidas reuniões com altos 

cargos dirigentes deste organismo, 

para implementação e 

operacionalização deste protocolo de 

colaboração, nomeadamente através 

de estágios profissionais. Em relação 

ao Protocolo de Colaboração 

assinado entre a OF e o Instituto 

Superior de Ciências e Tecnologia de 

Moçambique (ISCTEM), também em 

2018, continuaram a ser programadas 

e desenvolvidas atividades de 

capacitação educacional, 

nomeadamente ao nível de palestras e 

webinars nas áreas da intervenção da 

profissão farmacêutica. 

No âmbito da deslocação a Cabo 

Verde para a formação do Projeto 

BERC-Luso, a OF aproveitou a 

oportunidade para desenvolver 

reuniões bilaterais com a OF de Cabo 

Verde, explorando oportunidades de 

colaboração. Foi igualmente feita uma 

visita ao Hospital Agostinho Neto, que 

inclui uma reunião com o Conselho 

Diretivo do Hospital, assim como uma 

visita à nova unidade de preparação 

de citotóxicos, podendo assim 

contactar com os farmacêuticos 

cabo-verdianos formados por 

farmacêuticos portugueses, no 

âmbito da cooperação lusófona. Foi 

também incluída uma visita às 

instalações na Indústria Inpharma, 

assim como foram exploradas 

oportunidades de colaboração 

internacional.  

A OF divulgou e promoveu também, 

junto dos seus parceiros da 

Cooperação, atividades, eventos e 

programas de formação com 

interesse para a prática farmacêutica, 

como estágios de capacitação 

profissional, cursos para cientistas 

dos PALOP e demais atividades com 

relevo para o universo farmacêutico 

lusófono. 

ASSISTÊNCIA AO 

DESENVOLVIMENTO E COMBATE À 

PANDEMIA DE COVID-19 

No âmbito da Cooperação Lusófona, 

e nas atribuições do Conselho 

Nacional para a Cooperação da OF, 

foi estabelecido contacto com todas 

as estruturas representativas da 

profissão farmacêutica nos PALOP, 

assim como as Autoridades 

Reguladoras do Medicamento dos 
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países, no âmbito da capacitação 

técnica a respeito da pandemia de 

COVID-19, assim como com o 

Ministério dos Negócios Estrangeiros 

e Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP), para que o apoio 

nacional no combate a esta pandemia 

seja feito de forma articulada e 

multiprofissional, protegendo os 

cidadãos e a saúde pública. 

A OF, através do Conselho Nacional 

para a Cooperação, e a Faculdade de 

Farmácia da Universidade de Lisboa 

(FFUL), através do iMed - Instituto de 

Investigação do Medicamento, 

disponibilizaram recursos humanos, 

técnicos e científicos para apoiar os 

PALOP na realização de testes de 

diagnóstico à Covid-19. 

Cientes das dificuldades que os 

farmacêuticos dos PALOP, e demais 

profissionais de saúde, enfrentam 

devido ao surto pandémico provocado 

pelo novo coronavírus e da 

importância de um reforço da 

capacidade para diagnóstico de 

COVID-19, as duas entidades 

decidiram disponibilizar os seus 

recursos para a formação de 

farmacêuticos e para 

desenvolvimento de estruturas para 

realização destes testes. Nos casos 

em que não seja possível a 

implementação de um centro de 

testes em laboratório nacional, 

disponibilizou-se também apoio na 

análise das amostras enviadas por 

estes países. 

A OF tem vindo a apoiar o 

desenvolvimento e a capacitação 

técnica da profissão farmacêutica nos 

países lusófonos, colaborando 

ativamente com as entidades 

congéneres e com as respetivas 

autoridades reguladoras do 

medicamento e do setor 

farmacêutico. A capacitação destes 

países, nas áreas em que os 

farmacêuticos podem desempenhar 

um papel diferenciador, é hoje, mais 

do que nunca, uma necessidade 

premente. 

No seguimento do Plano de Ação para 

apoiar os PALOP e Timor-Leste na 

área da Saúde no âmbito da COVID-

19, diligenciado pelo Ministério dos 

Negócios Estrangeiros, a DGS e o 

Instituto Camões, a OF realizou as 

formações online “Utilização de 

medicamentos off-label no tratamento 

da COVID-19 e geração de 

evidência", e “Colheita, tratamento de 

amostras, testes e interpretação de 

resultados na Covid-19”. Ambas a 
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sessões foram seguidas de sessões 

de trabalho de esclarecimento de 

dúvidas em tempo real. 

PROJETO BERC-LUSO 

 

Em 2020 deu-se continuidade ao 

Projeto internacional BERC-Luso 

(Biomedical Ethics and Regulatory 

Capacity Building Partnership for 

Portuguese Speaking African 

Countries), de Reforço e Capacitação 

Ética e Regulamentar com os países 

parceiros (Angola, Cabo Verde, 

Guiné-Bissau, Moçambique, e São 

Tomé e Príncipe), com o objetivo de 

robustecer o ecossistema nacional na 

área dos ensaios clínicos. 

Com início em outubro de 2018 e 

duração de 3 anos (extensível devido 

à pandemia de COVID-19), o projeto 

tem decorrido de forma contínua, 

cumprindo e superando todos os 

objetivos a que se propôs. 

Mensalmente, o Conselho Executivo 

reúne, preparando as ações 

necessárias e aprova a newsletter que 

divulga os desenvolvimentos do 

projeto, a par do site oficial do projeto 

(www.berc-luso.com). O primeiro ano 

do projeto focou-se no levantamento 

da documentação ético-jurídica em 

cada um dos países parceiros, na área 

dos ensaios clínicos, e posterior 

comparação com as boas práticas 

internacionais. O envolvimento do 

poder político, através de audiências 

com os embaixadores dos países 

parceiros acreditados em Portugal, 

tem sido determinante para o sucesso 

do projeto, tanto para apresentação 

do projeto, como de apresentação do 

estudo ético-jurídico e a presença em 

diversos momentos do projeto. 

Já no segundo ano do projeto, focou-

se na capacitação formal através de 

um programa de formação intensivo 

sobre “Investigação Biomédica e 

Ensaios Clínicos: capacitação 

regulamentar e ética”, em Cabo 

Verde, na Cidade da Praia, entre 17 e 

22 de fevereiro. Organizado em 

parceira com as autoridades locais – 

Entidade Reguladora Independente 

da Saúde e Comité Nacional de Ética 

em Pesquisa em Saúde, o curso foi 

dirigido a profissionais com 

responsabilidades regulamentares 

nas áreas da investigação clínica e 
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bioética, em Angola, Cabo Verde, 

Guiné-Bissau, Moçambique e São 

Tomé e Príncipe, sendo lecionado por 

vários peritos nacionais na área da 

revisão ética e regulamentar. A 

formação registou a participação de 

25 profissionais (formandos oficiais do 

projeto) de Angola, Cabo Verde, 

Guiné-Bissau, Moçambique e S. Tomé 

e Príncipe, aos quais se associaram 

cerca de dez profissionais de Cabo 

Verde. A iniciativa está integrada no 

segundo de cinco Programas de Ação 

do Projecto BERC-Luso – intitulado 

"Educativo” –, que tem como objetivo 

a capacitação formal dos formandos 

de cada país nas áreas da revisão 

regulamentar e apreciação ética de 

ensaios clínicos. O curso contou 

também com a participação de 

especialistas portugueses na área de 

revisão ética e regulamentar e de 

representantes da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e da 

Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), que apresentaram o 

trabalho que as suas organizações 

desenvolvem no âmbito da revisão 

ética e apoio regulamentar para o 

desenvolvimento de ensaios clínicos. 

Os formandos também apresentaram 

um relatório sobre a investigação 

clínica nos respetivos países, 

mencionando os principais 

instrumentos ético-jurídico, 

disposições legais, entidades 

envolvidas e o seu funcionamento. 

Este trabalho forneceu uma visão 

geral sobre investigação biomédica 

nos cinco países parceiros do projeto 

BERC-Luso. Durante o ano de 2020, e 

atendendo às restrições à mobilidade 

impostas pela pandemia de COVID-

19, o BERC-Luso adiou a realização 

de um estágio em Portugal (previsto 

para setembro), no Infarmed e na 

CEIC, para que os formandos possam 

observar na prática diária a 

implementação das boas práticas 

internacionais. Para continuar o 

programa de capacitação à distância, 

foram organizados mais de 20 

momentos de reunião e capacitação 

online durante o ano de 2020, com o 

objetivo de desenvolver os 

conhecimentos práticos no âmbito da 

COVID-19, investigação biomédica, 

ensaios clínicos e capacitação ética e 

regulamentar. 
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A terapêutica farmacológica é hoje 

parte integrante da grande maioria 

das intervenções em saúde. 

Perspetivam-se novas descobertas 

que prometem revolucionar o 

tratamento de mais doenças, pelo que 

é fundamental reconhecer o 

contributo do farmacêutico como 

agente determinante na indústria 

farmacêutica, desde o ciclo de 

investigação, desenvolvimento, 

promoção e disponibilização dos 

medicamentos, mas também o seu 

empreendedorismo em áreas 

relacionadas com as tecnologias 

emergentes, contributos que 

estimulam a economia e reforçam a 

sua competitividade do País. 

 

MEDALHA DE HONRA DA ORDEM 

DOS FARMACÊUTICOS 

 

A OF atribuiu a sua Medalha de Honra 

ao farmacêutico Thebar Miranda, 

presidente do Grupo Azevedos, pela 

sua ação extraordinária nos planos 

profissional e social, com contributos 

decisivos para o progresso das 

Ciências da Saúde e, muito 

particularmente, no domínio da 

cooperação lusófona na área das 

Ciências Farmacêuticas. 

A Medalha de Honra da Ordem dos 

Farmacêuticos destina-se a distinguir 

os farmacêuticos ou outros cidadãos, 

portugueses ou estrangeiros, assim 

como instituições que, pela sua 

dedicação, mérito e ação 

extraordinária, tenham contribuído de 

modo relevante para a valorização da 

atividade farmacêutica no seio da 

sociedade. 

Thebar Miranda é presidente do 

conselho de administração do Grupo 

10.  
Reconhecer a criação 

de valor da Indústria 

Farmacêutica no 

Cluster da Saúde. 
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Azevedos há mais de 30 anos. A 

empresa assume-se hoje como um 

dos mais sólidos grupos 

farmacêuticos nacionais, que 

construiu uma plataforma de 

lançamento para negócios de futuro e 

criou uma sólida referência na 

indústria farmacêutica. A 

internacionalização esteve sempre 

presente na visão estratégica 

empresarial e na perseverança de 

Thebar Miranda. Foram essas duas 

características da sua personalidade, 

assim como a necessidade de ajudar 

quem precisava num território onde 

tudo faltava, que o levaram até África, 

mais precisamente a Moçambique, 

onde arriscou investir quando 

ninguém o fazia, mesmo com todas as 

condicionantes. 

 

 

 

 

Áreas de Intervenção 

Comunicação 
 

O Gabinete de Comunicação (GC-OF) é formado por três colaboradores, que 

assumem a responsabilidade pela gestão das ações de comunicação e de 

informação da OF junto dos seus membros, mas também com os demais parceiros 

sociais, autoridades e associações setoriais e com a sociedade em geral. O GC-OF 

está também envolvido na organização de múltiplos eventos, realizados pela OF ou 

em parceria com outras entidades, quer na sua divulgação e promoção junto dos 

respetivos públicos-alvo quer na produção de conteúdos ou de materiais 

informativos e decorativos para exposição e entrega aos participantes. Entre as 

suas competências e responsabilidades estão também o apoio aos órgãos sociais 

da OF nas solicitações e contactos com a comunicação social, a edição de 

publicações periódicas, a monitorização de informações e desenvolvimentos 

regulamentares e legislativas relacionadas com atividade farmacêutica e a 
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produção de conteúdos para os diferentes canais e suportes de comunicação da 

OF. 

COVID-19 

A pandemia de COVID-19 representou um enorme desafio na gestão da informação 

relevante para a atividade dos farmacêuticos em contexto pandémico. A OF criou 

alguns canais e plataformas alternativas para comunicação com os farmacêuticos 

portugueses. Além da Linha de Apoio ao Farmacêutico, criada em colaboração com 

as associações setoriais, disponibilizou-se o novo endereço de e-mail 

(covid19@ordemfarmaceuticos.pt) para apoio e esclarecimentos aos 

farmacêuticos. Todas as informações dirigidas a estes profissionais de saúde, 

produzidas pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais ou pelo Gabinete 

de Apoio ao Farmacêutico, continuam a ser partilhadas no site, em 

www.ordemfarmaceuticos.pt/coronavirus, onde se disponibilizam também outras 

informações sobre ações empreendidas pela OF, designadamente nos domínios da 

responsabilidade profissional e solidariedade social, como o movimento Todos Por 

Quem Cuida, a plataforma para Donativos aos Profissionais de Saúde ou a Bolsa 

de Voluntários da OF. 

 

CONGRESSO NACIONAL DOS FARMACÊUTICOS 2020 

A OF organizou o Congresso Nacional dos Farmacêuticos 2020 nos dias 26, 27 e 

28 de novembro, num formato exclusivamente online, com recurso à plataforma de 

eventos sugerida pelo Centro de Congressos de Lisboa, onde estava inicialmente 

prevista a realização do evento, em formato presencial. 

Além da gestão da plataforma e produção de conteúdos dirigidos aos 

congressistas, o GC-OF assumiu a divulgação do evento nas plataformas de 

comunicação digitais da OF e toda a cobertura e acompanhamento noticiosa de 

vários órgãos de comunicação. 
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COLETÂNEA DE LIVROS “FARMACÊUTICOS” 

Depois do lançamento, em 2019, da nova 

coletânea de livros dedicados a algumas 

das mais importantes personalidades 

farmacêuticas, cujo primeiro número foi 

dedicado ao Bastonário a OF entre 1989 e 

1995, Carlos Silveira, a OF editou, em 

2020, um novo número da coletânea 

inteiramente dedicado ao farmacêutico, 

investigador e professor universitário, Francisco Carvalho Guerra, primeiro 

bastonário da OF, dando assim a conhecer a vida e obra multifacetada de uma das 

mais ilustres figuras da profissão, mas também da ciência, do ensino ou da cultura. 

O lançamento da obra esteve previsto e integrado no programa de trabalhos do 

Congresso Nacional dos Farmacêuticos, inicialmente agendado para maio. A 

pandemia de COVID-19 impediu a realização do evento nessa data, bem como 

todas as iniciativas a ele associadas, pelo que assim que a situação epidemiológica 

o permita, a OF irá organizar uma sessão oficial de lançamento do novo número, 

assim como a justa homenagem ao seu primeiro bastonário. 

 

PRÉMIO JORNALISMO “FARMACÊUTICOS E SOCIEDADE” 

Durante o Congresso Nacional dos Farmacêuticos 2020, foi também entregue o 

Prémio de Jornalismo “Farmacêuticos e Sociedade” 2020 ao jornalista e chefe de 

redação do jornal NG - Notícias de Gouveia, Paulo Prata, pelo trabalho intitulado 

“Renascer das Cinzas”, publicado a 30 de outubro de 2020, mais de dois anos 

depois dos incêndios que deixaram um enorme rasto de destruição a norte do rio 

Mondego e cuja recuperação este trabalho retrata.  

O Prémio de Jornalismo "Farmacêuticos e Sociedade” é uma iniciativa da OF, em 

parceria com o Sindicato dos Jornalistas, que visa promover e reconhecer o 

interesse e a qualidade de trabalhos jornalísticos que descrevem a ação e 

intervenção dos farmacêuticos nas suas múltiplas áreas de atividade. 
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O júri do Prémio deliberou ainda atribuir uma Menção Honrosa ao trabalho da 

jornalista do Diário de Notícias, Ana Mafalda Inácio, com o título "Farmacêuticos. Os 

infetados invisíveis”, publicado a 9 de abril de 2020, sobre os efeitos da primeira 

vaga da pandemia de COVID-19 na profissão, em particular entre farmacêuticos 

hospitalares e comunitários. 

 

REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS 

O GC-OF assegurou a publicação de quatro 

edições da Revista da OF referentes ao ano 

de 2020. A pandemia de COVID-19 e o 

Congresso Nacional dos Farmacêuticos 

foram os temas em maior destaque nestas 

edições, em que foi também publicada uma 

extensa reportagem sobre a intervenção dos 

farmacêuticos na rede nacional de cuidados 

continuados integrados, designadamente 

nas Misericórdias e outras instituições de 

solidariedade social. Do mesmo modo, foram 

realizadas e publicadas várias entrevistas 

com responsáveis do setor (ex.: Secretário 

de Estado Adjunto e da Saúde, Diretora-Geral da Saúde, Diretor Regional de Saúde 

dos Açores, Presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Vice-

Presidente do Comité de Medicamentos de Uso Humano da Agência Europeia do 

Medicamento, Presidente do Grupo Farmacêutico da União Europeia, Presidente 

da Associação de Médicos de Saúde Pública). Manteve-se também a publicação 

de materiais produzidos por diversas associações representativas de pessoas que 

vivem com a doença e a resenha das principais notícias e desenvolvimentos na 

regulação da atividade farmacêutica, mas também da atividade da OF e dos seus 

membros. 
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WWW.ORDEMFARMACEUTICOS.PT 

O website da OF registou 

durante o ano de 2020 um 

recorde absoluto de visitas e 

visualizações, muito por causa 

da pandemia de COVID-19 e 

da necessidade dos 

profissionais em obter em 

informação credível, isenta e 

validada cientificamente. 

Além do website institucional 

da OF, o GC-OF assume responsabilidades na gestão de outras páginas eletrónicas 

da OF, como os microsites dedicados ao Congresso Nacional dos Farmacêuticos, 

ao projeto Roteiros Farmacêuticos ou aos Prémios de Investigação Científica e de 

Jornalismo, entre outros). 

 

 

Website Visualizações Data Mais Visitada 

ordemfarmaceuticos.pt 1 394 729 14-03-2020 (14514) 

…/Homepage 160 216  

…/Login 54 394  

…/Coronavírus 54 104  

secretaria.ordemfarmaceuticos.pt 475 693 04-03-2020 (6568) 

oportunidades.ordemfarmaceuticos.pt 82 013 29-07-2020 (1044) 

congresso.ordemfarmaceuticos.pt 59 549 07-10-2020 (6868) 

roteiros.ordemfarmaceuticos.pt 15 607 17-03-2020 (189) 

difh.ordemfarmaceuticos.pt 5 255 23-12-2020 (268) 

premioinvestigacao.ordemfarmaceuticos.pt 986 07-01-2020 (92) 

premiojornalismo.ordemfarmaceuticos.pt 398 17-08-2020 (21) 
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NEWSLETTERS OF 

A OF edita periodicamente algumas newsletters 

eletrónicas que são enviadas aos farmacêuticos, 

bem como a algumas entidades parceiras. A 

newsletter DIÁRIO OF é produzida diariamente, 

dando destaque a um tema ou atividade 

relevante para os farmacêuticos. De forma 

complementar e extraordinária, a newsletter INFO 

OF proporciona informação dirigida e segmentada 

a determinados grupos de farmacêuticos, sendo um recurso mais utilizado pelos 

colégios e grupos profissionais da OF para divulgação das suas ações junto dos 

profissionais das respetivas áreas, mas também pela Direção Nacional, para 

reforçar informações relevantes para a atividade dos farmacêuticos. Além destes 

suportes, a OF envia também regularmente aos seus membros e-mails e 

comunicações sobre as suas ações de formação, bem como circulares relativas a 

matérias administrativas. 

Newsletter Edições Visualizações Média Visualizações 

DIÁRIO OF 247 2 652 037 10 737 

INFO OF 8 34 244 4 892 

    

DIÁRIO OF #623 | 01-04-2020 

IRS 2019 | Deduza cerca de 80% do valor das quotizações 

18 072 

DIÁRIO OF #615 | 20-03-2020 

COVID-19 | Procedimentos para renovação da terapêutica e 

entrega de medicamentos hospitalares 

17 890 

DIÁRIO OF #610 | 13-03-2020 

COVID-19 | Infarmed emite orientações para as farmácias 

17 626 
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REDES SOCIAIS 

Ao longo dos últimos anos, a OF tem vindo a acentuar e alargar a sua presença nas 

principais redes sociais, promovendo também deste modo a divulgação das suas 

atividades, posições e informações abertas ao público em geral. 

Procurando acompanhar tendência e manter a seriedade e credibilidade nas 

informações que veicula, a OF procura enfatizar a sua presença em redes 

profissionais, como o LinkedIn, sem descurar o valor de outras redes sociais, como 

o Facebook, Instagram ou Youtube. 

 

 

ASSESSORIA DE IMPRENSA 

A pandemia de COVID-19 

motivou também um volume 

extraordinário de solicitações 

da comunicação social para 

esclarecimentos sobre diversos 

aspetos relacionados com a 

atividade dos farmacêuticos 

nas múltiplas áreas 

profissionais. De forma regular, 

a Bastonária da OF manteve presença assídua nos principais órgãos de 

comunicação, veiculando posições dos farmacêuticos em defesa do Serviço 

Nacional de Saúde. De forma complementar, a OF indicou vários farmacêuticos e 

especialistas para esclarecimento da população através dos meios de comunicação 

social. 

Foram também emitidos vários comunicados e notas de imprensa sobre matérias 

intimamente relacionadas com o exercício profissional dos farmacêuticos, 

designadamente sobre iniciativas e projetos no âmbito da pandemia, como a Linha 

de Apoio ao Farmacêutico, a Operação Luz Verde, o movimento Todos Por Quem 

Cuida ou posições relacionadas com a estratégia de testagem e de vacinação 

contra a COVID-19, mas também contra a gripe sazonal. 
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Meio Referências SVE* 

Internet 1 314 26 943 051,63€ 

TV 338 20 174 977,53€ 

Imprensa 208 1 936 128,00€ 

Radio 52 367 534,40€ 

Total 1 912 49 415 636,53€ 

*Social Value Engine (valor comercial estimado do espaço ocupado por cada 

trabalho com referência à OF nos principais órgãos de comunicação)  

 

QUESTIONÁRIO SOBRE HÁBITOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

No final do ano de 2020, a OF lançou um inquérito aos farmacêuticos portugueses 

para conhecer os seus hábitos e preferências de informação sobre matérias de 

índole profissional, e assim registar a sua opinião sobre as tecnologias de 

informação e comunicação utilizadas pela instituição no contacto com os seus 

membros. 

Os resultados deste trabalho assumem especial relevância na modernização da 

instituição e adaptação dos serviços às novas tecnologias de comunicação, 

beneficiando da relação custo-efetiva das comunicações eletrónicas

 

Qualificação e Admissão & Desenvolvimento 

Profissional Contínuo 
 

O Conselho para a Qualificação e Admissão (CQA) da Ordem dos Farmacêuticos 

continuou, durante o ano de 2020, o trabalho desenvolvido até agora, debruçando-

se sobre as matérias respeitantes ao Desenvolvimento Profissional Contínuo dos 

membros da OF, assente num modelo de Qualificação Profissional dinâmico, atual 

e adaptado às exigências dos farmacêuticos. 
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A Certificação de Competências Farmacêuticas, no âmbito do novo Regulamento 

para Atribuição de Competências Farmacêuticas da OF, foi um dos temas-chave 

de discussão no âmbito deste Conselho, tendo sido continuado o processo de 

desenvolvimento e maturação de novas Competências Farmacêuticas, trabalhando 

ativamente na avaliação das propostas e nos processos conducentes à sua 

certificação.  

Considerando o Novo Regulamento Interno de Qualificação da OF, durante o ano 

de 2020 continuaram a ser reavaliadas todas as formações anteriormente 

creditadas pela OF, à luz nas novas regras introduzidas pelo Regulamento 

recentemente aprovado. Este processo, a par da creditação de novas formações 

pela OF, foi implementado em estreita colaboração com os serviços técnicos e 

administrativos do secretariado da Direção Nacional da OF. Realçam-se as 

introduções relativas à atribuição de Créditos de Desenvolvimento Profissional 

Contínuo em áreas nucleares e áreas satélites.  

No que respeita ao Desenvolvimento Profissional Contínuo, foram analisados 336 

pedidos de avaliação de formações, submetidas pelas diferentes entidades 

registadas na plataforma de Desenvolvimento Profissional Contínuo. Destes 

pedidos, foram recusadas 14 novas formações, por não cumprirem com o 

Regulamento Interno de Qualificação recentemente aprovado. Da mesma forma, 

foram reavaliadas 13 formações, à luz do novo Regulamento. Foram ainda emitidos 

1383 certificados relativos à competência em Administração de Vacinas e 

Medicamentos Injetáveis em Farmácia Comunitária. 

 

Empregabilidade 

A OF contempla no seu programa diversos projetos que visam acompanhar o 

Farmacêutico na sua carreira profissional, fornecendo-lhe não somente ferramentas 

que permitam melhorar o seu desempenho, como propondo-lhe novas 

oportunidades com vista à evolução da sua carreira profissional. 
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BOLSA DE OPORTUNIDADES 

A Bolsa de Oportunidades da OF (BOOF) consiste numa plataforma de acesso 

gratuito, para publicação de oportunidades de emprego, estágios, bolsas, 

incentivos ou prémios para farmacêuticos, e foi criada na sequência de um período 

económico e social difícil para os portugueses, dos quais os farmacêuticos não 

foram exceção, e do qual resultou a necessidade de intervenção por parte da OF, 

com uma abordagem proativa na procura de soluções ou alternativas viáveis ao 

setor da empregabilidade. Na BOOF são também divulgadas periodicamente, no 

módulo “Oportunidades Externas”, oportunidades em diferentes áreas 

disponibilizadas por entidades nacionais não registadas na plataforma, bem como 

por entidades internacionais. 

Tabela 2 - A BOOF em números*. 

 Candidatos Entidades Oportunidades Ativas 

SRC 1308 169 2 

SRN 2179 128 1 

SRSRA 3442 655 26 

Total 6929 952 29 

*Dados recolhidos a 19/02/2021 

Nº oportunidades recebidas pela plataforma: 8062 | Nº oportunidades externas recebidas pela plataforma: 452 

 

 

 

PROGRAMAS DE ESTÁGIOS 

 

A OF tem ainda em curso um Programa de Estágios na Indústria Farmacêutica e 

Distribuição Grossista, em parceria com associações de estudantes e jovens 

farmacêuticos, destinados a estudantes do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas e jovens recém-licenciados, com vista a promover a proximidade e 

integração dos mesmos com o tecido industrial farmacêutico e com o cluster da 
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saúde em geral, e de forma a incentivar o desenvolvimento de novas competências 

e diferenciação profissional dos futuros farmacêuticos. Estes estágios concretizam-

se mediante as necessidades levantadas pelas entidades dos parceiros, não tendo 

sido concretizado em 2020 nenhum estágio, por ocasião do contexto pandémico.

Internacional  

Dando continuidade ao extenso trabalho desenvolvido nos mandatos anteriores, a 

Direção Nacional continuou a promover, dinamizar e divulgar atividades no âmbito 

das relações externas e da comunicação institucional, a nível nacional e 

internacional, visando a qualificação da missão e objetivos dos Farmacêuticos e da 

Ordem, tendo em conta as grandes linhas da política nacional, designadamente em 

matérias da Saúde. 

No contexto europeu, a OF continuou a manter a sua participação em fóruns 

estratégicos de discussão e ação que reúnem as autoridades competentes para a 

profissão de farmacêutico, como é o caso do Grupo Farmacêutico da União 

Europeia (PGEU), com uma preponderância maior no exercício de Farmácia 

Comunitária, da Associação Europeia de Farmacêuticos Hospitalares (EAHP), que 

advoga a nível europeu o que cada sistema de saúde deve alcançar na prestação 

de serviços de farmácia hospitalar, e de congéneres no âmbito das Especialidades 

de Análises Clínicas e de Genética Humana. No contexto internacional, a OF 

manteve a sua participação ativa na Federação Internacional Farmacêutica (FIP). 

Naturalmente, e por efeito da pandemia de COVID-19, as colaborações 

internacionais tiveram uma preponderância ao nível da comunicação digital, 

privilegiando eventos virtuais. 

 

DELEGAÇÃO PERMANENTE DOS FARMACÊUTICOS PORTUGUESES EM 

BRUXELAS  

Dando suporte à iniciativa conjunta entre a OF e a ANF, do estabelecimento no ano 

de 2017 da Delegação Permanente dos Farmacêuticos Portugueses em Bruxelas – 

instalada no espaço físico da sede do PGEU e com presença em continuidade de 

um representante da ANF e um representante em tempo parcial da OF – continuou-

se um conjunto de ações com o objetivo de estabelecer uma relação de 
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proximidade com as instituições europeias, exercício já iniciado nos anos anteriores 

e reforçado no decorrente ano. Neste sentido, foram promovidas reuniões com 

instituições europeias e outras associações do setor, de modo a promover a 

profissão e o setor farmacêutico nacional junto dos centros de decisão da União 

Europeia. A este ponto, destacam-se as relações mantidas com a Representação 

Permanente de Portugal junto da União Europeia (REPER), a Comissão Europeia, o 

Parlamento Europeu – através de reuniões promovidas com Eurodeputados 

Portugueses com intervenção nas principais áreas estratégicas de intervenção da 

OF, presença em eventos organizados pelo Parlamento Europeu, e outras 

atividades pontuais – e restantes instituições europeias. 

Com a Delegação Permanente, a Ordem conseguiu manter uma atualização dos 

dossiês legislativos de âmbito europeu, especialmente no que diz respeito à 

autenticação de medicamentos, à carteira profissional europeia, ao reconhecimento 

das qualificações profissionais, aos medicamentos veterinários, aos dispositivos 

médicos, à proteção de dados em saúde, às diretivas europeias relativas ao 

reconhecimento das qualificações profissionais e testes de proporcionalidade, e à 

regulação profissional. Adicionalmente, o ano de 2020 foi marcado por diversas 

iniciativas promovidas pela Comissão Europeia no que respeita ao combate contra 

a pandemia de COVID-19, nomeadamente reuniões alargadas, tomada de posições 

dos países e associações profissionais, nas quais a OF participou. 

A Delegação Permanente desempenhou um papel de alta relevância e importância 

para o apoio à Presidência Portuguesa do PGEU durante o ano de 2020, 

representada por Duarte Santos (ANF).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

GRUPO FARMACÊUTICO DA UNIÃO EUROPEIA - PGEU 

 

Ao nível da atividade do PGEU, a OF, 

enquadrada na Delegação 

Permanente tem mantido a sua 

elevada atividade, através de 

reuniões periódicas com a 

Secretária-Geral da Associação, 

presença em todas as reuniões mensais (European Pharmacists' Professional 

Forum, Economics Working Group, Advisory Working Group e Executive 

Committee), assim como nas suas Assembleias Gerais, e os eventos promovidos 

pela Associação. 

A presidência do PGEU durante o ano de 2020 foi assumida por Portugal, na pessoa 

do farmacêutico Duarte Santos. Marcada por um mandato maioritariamente 

desenvolvido em ambiente digital, foram reforçados os laços de cooperação com 

as restantes associações representativas do setor farmacêutico ao nível europeu, 

contribuindo para o combate à pandemia de COVID-19. 

Durante o presente mandato, foi possível realizar uma conferência de alto-nível 

sobre serviços farmacêuticos, apresentando os resultados do estudo comissionado 

pelo PGEU ao ISBE (Instituto de Saúde Baseado na Evidência), a respeito do estado 

da arte dos serviços farmacêuticos nas farmácias comunitárias na Europa, o seu 

desenvolvimento, expansão e papel na pandemia de COVID-19.  

 

As publicações do PGEU, para os quais foi dado o contributo da OF em 2020, 

intitulam-se: 

• PGEU Medicines Shortages Survey 2019 Results; 

• Implementing a One Health culture in undergraduate education to tackle 

current and future health challenges; 

• Community pharmacists in the frontline in the fight against the novel corona-

virus disease (COVID-19); 

• Community pharmacists supporting patients and healthcare systems during 

COVID-19; 
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• Flu vaccination 2020 – 2021: community pharmacists call to action; 

• The community pharmacy contribution to tackling antimicrobial resistance; 

• PGEU statement on the Pharmaceutical Strategy for Europe; 

• Pharmacy Services in Europe: a Call to Action; 

 

O ano de 2020 foi bastante marcado pela pandemia de COVID-19, e também ao 

nível do PGEU foi necessária a alteração do funcionamento da associação, que 

manteve um contacto sempre presente com as suas associações-membro, na 

partilha de boas práticas, e alterações à prática farmacêutica na Europa, como 

também dos órgãos de decisão política, como a Comissão Europeia e o Parlamento.  

Em particular, a OF colaborou durante o presente ano com a partilha e divulgação 

de boas práticas ao nível da prática farmacêutica com o PGEU e as suas 

associações, nomeadamente nas áreas do cancro, medicamentos no meio 

ambiente e resistência antimicrobiana. 

O ano foi também marcado pela aprovação de novas peças legislativas sobre 

política europeia, nomeadamente ao nível da política de saúde, o reforço da 

cooperação internacional e articulação entre os países para o sucesso na luta 

contra a COVID-19. Destaca-se, a este ponto, a Estratégia Farmacêutica da União 

Europeia, em que a OF contribuiu para a sua consulta pública.  

 

 

RECONHECIMENTO DAS QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS 

A OF lidou, através do Sistema de Informação do Mercado Interno, com 4 pedidos 

de Carteira Profissional Europeia, todos como autoridade competente de origem. 

Também nesta plataforma, durante o ano de 2020, a OF recebeu ainda pedidos de 

informação de autoridades de outros Estados-membros para verificação das 

qualificações profissionais de farmacêuticos portugueses em mobilidade. 

A OF tem colaborado com a coordenação nacional da Diretiva para o 

Reconhecimento das Qualificações Profissionais (da competência da Direção-Geral 

do Emprego e das Relações de Trabalho) no cumprimento dos requisitos das 

autoridades competentes. 
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Neste sentido também, a OF participou em iniciativas da DGERT no que respeita à 

implementação do Balcão Único e a implementação da Diretiva Europeia 

2005/36/CE, do Reconhecimento das Qualificações Profissionais. 

Adicionalmente, a Direção Nacional completou o procedimento de reconhecimento 

de qualificações profissionais de 10 farmacêuticos estrangeiros para inscrição na 

OF.  

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL FARMACÊUTICA (FIP) 

Com a perspetiva de diversificar e intensificar a atividade no seio desta organização 

internacional, deu-se continuidade à inscrição, enquanto membros individuais, de 

representantes da OF: Helena Farinha na Secção de Farmácia Hospitalar, Bruno 

Sepodes na Secção Académica e no Painel de Ciências Farmacêuticas, o Tenente-

Coronel Farmacêutico João Frederico Carmo na Secção Militar e de Emergência e 

Jorge Batista na Secção de Administração Farmacêutica. Recorde-se que Luís 

Lourenço, Presidente da Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas, é membro 

e Secretário do Comité Executivo da Secção de Farmácia Comunitária, e Ema 

Paulino é Secretária Profissional, e consequentemente membro do Comité 

Executivo desta organização. Desta forma, manteve-se um maior fluxo de 

informação sobretudo no que toca às Secções particulares que refletem as áreas 

do exercício farmacêutico dentro da Federação Internacional Farmacêutica (FIP) e 

a possibilidade de intervenção em documentos de opinião que estão a ser redigidos 

nestes círculos de influência.  

Durante o ano de 2020, a FIP apostou a sua atividade exclusivamente em formato 

virtual, tendo sido obrigada a cancelar os seus eventos presenciais que teriam lugar 

em 2020 – nomeadamente o 80º Congresso Mundial de Farmácia e Ciências 

Farmacêuticas (Sevilha, Espanha), e o 7º Congresso Mundial de Ciências 

Farmacêuticas (Montréal, Canadá). 

 

Webinars 

A OF divulgou e promoveu junto dos farmacêuticos portugueses os webinars 

gratuitos desenvolvidos pela FIP. A este ponto, destaca-se o vasto trabalho 

desenvolvido pela Federação Internacional Farmacêutica na dinamização e 
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otimização de eventos virtuais durante o ano de 2020, propondo, implementando e 

avaliando programas de formação variados, nomeadamente:  

• Programa de Transformação da Vacinação Global e Regional, sendo 

constituído por 24 webinares, destacando-se a participação da OF no 

Webinar “Vaccination from specialist practice to every day practice: FIP DG 

4 Advanced & Specialist Development”; 

• Coronavirus webinars; 

• The contribution of pharmacists in non-communicable diseases; 

• FIP Development Goals 

 

FIP Virtual 

“Living and Learning through the Covid-19 Pandemic – Global Reflections” foi o título 

escolhido para o primeiro evento exclusivamente virtual da FIP, que decorreu entre 

os dias 4 e 25 de setembro, e durante o qual foi prestada homenagem a todos os 

farmacêuticos que faleceram por COVID-19 desde o início da pandemia. As 

organizações membro aprovaram também uma campanha de recolha de fundos 

para a reconstrução de 20 farmácias libanesas que foram destruídas pela explosão 

no porto de Beirute, no passado mês de agosto. 

A intervenção do presidente da FIP, Dominique Jordan, na abertura do evento, 

focou o papel verdadeiramente global que os farmacêuticos estão a desempenhar 

na luta contra a pandemia de COVID-19, evidenciando a expansão da prática 

profissional, a solidariedade e a partilha entre os farmacêuticos que foi 

experienciada durante os últimos meses. 

Durante esta cerimónia foi também realçado o trabalho desenvolvido pela FIP e 

pelas suas organizações membro na emissão de orientações técnicas e referenciais 

de atuação. 

Vários farmacêuticos portugueses integram as diferentes sessões promovidas ao 

longo de quase um mês de evento, muitas das quais gratuitas, transmitidas através 

da página eletrónica da FIP. 
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A OF, através do Centro de Informação do Medicamento, submeteu um póster 

sobre as "Atividades do Centro de Informação do Medicamento da Ordem dos 

Farmacêuticos: 1984-2020", assim como dois pósteres sobre "Educação e 

Promoção para a Saúde em contexto escolar: Projeto Geração Saudável" e 

"Formação online para cidadãos em Prevenção e Promoção em Saúde", ambos da 

autoria da Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas. 

A OF marcou também presença no início dos trabalhos do evento, designadamente 

no Fórum Regional das Américas e no Fórum Regional Africano, alinhado com o 

plano de cooperação em língua portuguesa na área farmacêutica. 

O Council Meeting da FIP – a Assembleia Geral da Federação – incluiu a 

apresentação do relatório das atividades do último ano, pelo Presidente da FIP, 

Dominique Jordan, e a CEO da FIP, Catherine Duggan.  

Foi apresentado o relatório anual da atividade da FIP, nomeadamente as atividades 

do Board of Pharmaceutical Practice (BPP), pela Secretária Profissional Ema 

Paulino (Portugal) e o Board of Pharmaceutical Sciences (BPS), pelo Secretário 

Científico. Os avanços ao nível do desenvolvimento da educação farmacêutica a 

nível mundial foram também apresentados no relatório do Projeto de Educação da 

FIP, FIPEd. 
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Após discussão, o Council aprovou o “FIP Statement of Policy - The role of 

pharmacists in promoting patient safety”, que contou com a participação da 

farmacêutica portuguesa e membro da Direção Nacional, Helena Farinha, no grupo 

de trabalho internacional responsável pela redação do documento. Foi também 

aprovada a proposta do “FIP Statement of Policy on medicines shortages”, que 

contou com a participação do farmacêutico português e membro da Direção da 

Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos, Nuno 

Cardoso, no grupo de trabalho internacional responsável pela redação do 

documento. 

 

Colaboração com a FIP – Orientações Profissionais sobre a COVID-19 

A FIP disponibilizou um repositório de informação 

mundial acerca da pandemia COVID-19, com 

orientações de tratamento e informações clínicas. 

Num esforço conjunto entre a OF e a Associação 

Nacional das Farmácias, os 4 documentos 

relativos às Recomendações de Saúde da FIP e os 

10 Resumos das Orientações foram tornados 

disponíveis em língua portuguesa no website da 

FIP. 

Também em parceria com a AFPLP, foi iniciada a 

tradução de documentos da FIP considerados 

estratégicos, para o apoio da prática farmacêutica nos países de língua portuguesa. 

 

Colaboração com a FIP – vacinação  

Por intermédio da FIP, a Ordem dos Farmacêutico auxiliou os colegas lituanos no 

estabelecimento do serviço de vacinação em farmácia comunitária, inspirado no 

modelo português. A OF tem colaborado, sempre que solicitada, com informações 

sobre o desenvolvimento de programas de vacinação por farmacêuticos, 

contribuindo para a expansão da prática profissional farmacêutica e a partilha de 

boas práticas. 
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Colaboração com a FIP – Fórum de Reguladores Profissionais 

A OF tem acompanhado o trabalho que a FIP tem desenvolvido no âmbito da 

Regulação Profissional. Em 2020, a OF intensificou a sua colaboração, através da 

nomeação de um representante, o farmacêutico português Jorge Batista, para o 

Fórum de Reguladores Profissionais da FIP, desta forma contribuindo para as 

principais discussões de modelos de regulação profissional a nível internacional. 

 

Colaboração com a FIP – International Pharmacy Journal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o ano de 2020, a OF colaborou com a FIP através da contribuição de 

conteúdos para a publicação semestral “International Pharmacy Journal”, 

nomeadamente através de um artigo sobre a atividade do CIM, no mês de 

novembro, com o título “Ensuring responsible use of medicines in Portugal for almost 

40 years”. 
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WORLD HEALTH PROFESSIONS ALLIANCE 

 

Durante o ano de 2020, a OF colaborou com a World Health Professions Alliance, 

nomeadamente através da Secretária-Geral da OF, Carla Torre, que representou 

os farmacêuticos a nível mundial (em articulação com a Federação Internacional 

Farmacêutica) no grupo de trabalho multidisciplinar que organizou a World Health 

Professions Regulation Conference. A OF submeteu o póster “A review of the 

Continuous Professional Development (CPD) System for Pharmacists in Portugal in 

the period 2009-2018”, que foi aceite para exposição na Conferência. O programa 

do evento contou com a inclusão do farmacêutico português Bruno Sepodes no 

painel “CPD is key for re-registration. How can regulators evaluate competencies to 

ensure quality in care? What innovative programs already exist?”. Devido à 

pandemia de COVID-19, o evento foi cancelado. 

 

ESTUDO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO CONCORRENCIAL NA REGULAÇÃO 

DAS PROFISSÕES 

 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Europeu (OCDE) em 

parceria com a Autoridade da Concorrência (AdC) conduziram a pedido do 

Governo de Portugal, um Estudo de Avaliação de Impacto Concorrencial à 

regulação de 11 profissões em Portugal. No âmbito das profissões de saúde 

estiveram em análise as profissões de farmacêutico e de nutricionista. 

A OF colaborou nas diversas fases do estudo (que decorreram em 2017), ao 

identificar a legislação e os atos relevantes para a regulação profissional, bem como 

nas sucessivas respostas às questões levantadas pelo grupo de estudo OCDE/AdC 

e na justificação da existência das aparentes barreiras à concorrência. Após a 

apresentação pública deste documento, enumerando recomendações ao Governo 

de Portugal para alteração nas medidas legislativas e peças legais relativas à 

regulamentação das várias profissões reguladas, entre as quais se engloba a 

profissão farmacêutica, a OF tem acompanhado, a nível individual, mas também em 

sede do Conselho Nacional das Ordens Profissionais, este assunto. 
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As reuniões decorridas com a Autoridade da Concorrência têm sido fundamentais 

para que haja uma adequação legislativa, com particular enfoque na revisão da Lei-

Quadro das Ordens Profissionais. 

Durante o ano de 2020, a OF acompanhou este assunto, através de reuniões, em 

conjunto com outras Ordens Profissionais no contexto do CNOP, e audições com o 

Partido Socialista sobre o estudo de impacto concorrencial. 

 

DIRETIVA DOS TESTES DE PROPORCIONALIDADE e QUALIFICAÇÕES 

PROFISSIONAIS 

 

Durante o ano de 2020, a OF acompanhou o dossier relativo à Diretiva (UE) 

2018/958, relativa a um teste de proporcionalidade a realizar antes da aprovação 

de nova regulamentação das profissões, com a qual a Comissão Europeia espera 

conseguir identificar requisitos para o exercício que estejam desatualizados ou que 

sejam desproporcionadamente pesados face às necessidades práticas do mesmo 

exercício. Durante o ano de 2020, a OF acompanhou a transposição da Diretiva 

para Lei interna, tendo sido materializada no último trimestre de 2020. A OF enviou 

os comentários, em consulta pública, à Proposta de Lei, em articulação com o 

CNOP e alinhados com as restantes Ordens Profissionais da Saúde.  

Durante o ano de 2020, a tutela promoveu também uma revisão da Lei 9/2009, que 

transpôs a Diretiva Europeia relativa ao Reconhecimento das Qualificações 

Profissionais, nomeadamente quanto à simplificação dos procedimentos afetos ao 

reconhecimento das qualificações profissionais. A OF submeteu também 

comentários à proposta de Lei. 

 

Centro de Informação do Medicamento 

O objetivo do CIM é a promoção do uso correto dos medicamentos, difundindo 

informação e documentação científica objetiva, independente e sem carácter 

lucrativo na área do medicamento. O CIM tenta contribuir também para a formação 

de colegas e alunos. 
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Todas as atividades são desenvolvidas unicamente por duas farmacêuticas, 

contando com o auxílio de uma secretária administrativa para algumas funções 

concretas. 

RECOLHA E ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

 

Em 2020 prosseguiu-se a habitual atualização bibliográfica, com aquisição de 

publicações periódicas e não periódicas. O CIM manteve as assinaturas dos 

sistemas de informação Drugdex - Micromedex®, MedlineComplete® e 

UpToDate®. 

O CIM faz revisão de cerca de 30 publicações periódicas, sendo incluídos na Base 

de Dados Bibliográfica os artigos de interesse. Este ano, com grande parte do 

tempo em teletrabalho, a consulta do conteúdo das publicações foi realizada a partir 

da informação disponível online. A base de dados foi atualizada sempre que os 

dados disponíveis permitiram a avaliação dos artigos. Foram também incluídos 

documentos, artigos e informação com interesse proveniente de organismos oficiais 

ou da indústria farmacêutica e alguma legislação relacionada com o medicamento.  

Continuou a ser utilizada a aplicação - Consultas CIM - em formato eletrónico, sendo 

registadas nela todas as consultas.  

 

ELABORAÇÃO E DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO 

 

Resposta a Consultas 

A informação passiva, que consiste na resposta a consultas sobre medicamentos e 

terapêutica, é uma das atividades básicas do CIM e a mais morosa, pela 

complexidade e diversidade da temática das consultas. 

Em 2020 foram realizadas 478 consultas. A distribuição por área de consulta foi 

bastante similar à de anos anteriores, sendo as principais áreas de consulta: uso 

terapêutico, posologia e eficácia comparativa; efeitos secundários, interações e 

contraindicações; medicamentos estrangeiros (informação e similares); formulação 

magistral e tecnologia farmacêutica.  
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As consultas continuaram a ser efetuadas principalmente por farmacêuticos 

comunitários (35,1%) e hospitalares (34,7%), com aumento do segundo grupo no 

ano de 2020. O grupo denominado “outros farmacêuticos”, que representou 

20,7%, inclui farmacêuticos de diversas áreas (ensino, investigação, organismos 

oficiais, apoio a estruturas residenciais de pessoas idosas, laboratórios de análises 

clínicas). As consultas provenientes dos alunos (1,7%) diminuíram em 2020.  

Relativamente à distribuição geográfica existiu um aumento das consultas 

provenientes da grande Lisboa (42,3%) e uma diminuição das do resto do país 

(57,7%).  

O correio eletrónico continuou a ser a principal forma de resposta, como única 

forma de resposta (63,2%), ou combinado com outras (7,3%), seguido da resposta 

exclusivamente telefónica (27,6%). Contudo, há que ter presente que o telefone é 

utilizado complementarmente em muitas das consultas como um primeiro contacto. 

Em 2020 verificou-se um aumento nas consultas que necessitaram de tempo de 

elaboração superior a 1 hora (51,8%). Destas, 14,2% precisam de mais de 3h 

(sendo em muitos casos necessário um tempo bastante superior). 

Em 93,8% das consultas, a resposta foi comunicada nas primeiras 24h (no próprio 

dia ou no dia seguinte) após a sua receção. Foi sempre dada prioridade às consultas 

relacionadas com o doente. As consultas com resposta de 24 a 48h representaram 

somente 1,9 % do total e 4,4% as consultas com resposta em mais de 48h. 

Contudo, na sua grande maioria não estão relacionadas com o apoio assistencial 

direto ao doente. Correspondem a pedidos de apoio bibliográfico para estudos, 

realização de teses, trabalhos ou apresentações, sobre temas ou intervenções 

relacionadas com a prática profissional, ou relacionados com pesquisa ou fontes 

bibliográficas.  

Foi enviada documentação em 60,9% das respostas. Esta proporção tem 

aumentado nos últimos anos, devido à maior complexidade das consultas, que 

torna necessário um maior apoio bibliográfico. 

Em 2020 existiu uma diminuição do número de consultas. Este facto pode estar 

relacionado com a presente pandemia e com o eventual recurso preferencial a um 

serviço dedicado exclusivamente ao esclarecimento de questões a ela relativas – 

Linha de Apoio ao Farmacêutico. A diminuição do número de consultas permitiu ao 
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CIM melhorar o tempo de comunicação da resposta. Por outro lado, as consultas 

aumentaram o seu nível de complexidade (tempo de resposta mais elevado). A 

diminuição do número de consultas nos últimos anos, tem sido acompanhada por 

um aumento geral da sua complexidade e, consequentemente, do tempo dedicado 

a cada consulta.  

 

Publicações 

Desde a sua criação, o CIM tem desenvolvido também informação ativa, entendida 

como aquela que surge por iniciativa do serviço após análise das necessidades dos 

utilizadores. Em 2020, a informação ativa foi ampliada e reforçada. 

O Boletim do CIM continuou a ser publicado trimestralmente por via eletrónica 

através da secção do CIM existente no portal da OF (www.ordemfarmaceuticos.pt). 

Esta publicação trimestral conta com o apoio do Conselho Editorial para a seleção 

dos temas, escolha dos autores e definição das normas de elaboração, garantindo 

assim que os artigos respondem aos objetivos e critérios editoriais da publicação. 

O Conselho Editorial colabora também na avaliação de conteúdos, realizando uma 

revisão dos artigos.  

As e-Publicações são publicações técnicas com conteúdos originais disponíveis só 

por via eletrónica. Em 2020 foram elaboradas 9 novas e-Publicações. 

Em 2020 continuou a publicação na secção do CIM no portal da OF das ‘Breves 

Questões Terapêuticas’. Tratam-se de textos breves que respondem de forma 

sucinta a questões concretas. Foram elaboradas e publicadas 7 Breves Questões 

Terapêuticas. 

Secção do CIM no Portal da Ordem dos Farmacêuticos 

De forma a estabelecer uma maior proximidade e comunicação com os membros, 

foi potenciada a informação ativa através da secção do CIM.  Esta permite aceder 

de forma direta e imediata a todas as publicações e atividades do Centro. A secção 

do CIM continua a proporcionar informação sobre o departamento. Inclui uma 

brochura de apresentação do centro e um vídeo sobre o serviço.   
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Dentro do separador “Atualidade Terapêutica”, que visa a divulgação de artigos ou 

documentos recentemente publicados com utilidade para a intervenção 

farmacêutica, foram incluídas em 2020 um total de 93 referências (47 delas 

relacionadas com a COVID-19).  

Os separadores “Boletim do CIM”, “e-Publicações” e “Breves Questões 

Terapêuticas” reúnem as publicações elaboradas pelo CIM. As “Fichas Técnicas do 

CIM” mais recentes, que formavam parte da ROF, também foram incorporadas no 

portal.    

Um dos objetivos do CIM é também facilitar a pesquisa pessoal dos profissionais e 

a resolução de problemas. Continuam a ser divulgados links de interesse na área 

do CIM através dos “Recursos de Informação”. São realizadas correções e 

alterações quando necessário.  O separador “CIM à tarde na Sociedade 

Farmacêutica” reúne as apresentações das sessões realizadas.  

As novas publicações são divulgadas através das newsletters DIÁRIO OF, 

destaques no próprio portal e utilizando também as redes sociais. É de destacar 

que em alguns casos têm estado entre os conteúdos com maior popularidade. 

 

 

OUTRAS ATIVIDADES 

O CIM desenvolveu ao longo de 2020 um conjunto de outras iniciativas, entre as 

quais: 

• Foram realizadas duas sessões informativas “CIM à tarde na Sociedade 

Farmacêutica” em formato online: “Desprescrição no doente idoso”, 

realizada no dia 27 de outubro e “Infeções sexualmente transmissíveis não 

HIV”, realizada no dia 14 de dezembro; 

• Como habitualmente, o CIM colaborou no Concurso de Aconselhamento ao 

Doente (CAD), organizado pela Associação Portuguesa dos Estudantes de 

Farmácia (APEF), que este ano teve realização online. Os casos clínicos 

foram elaborados em colaboração com o CEDIME, e o CIM integrou o júri na 

final nacional. 
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• No âmbito do programa “Tratar de Mim”, do qual a OF é parceira, foi 

solicitada a revisão/validação de seis folhetos destinados ao público;  

• Resposta a pedido de análise técnica de três protocolos de dispensa de 

novos medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa exclusiva 

em farmácia (MNSRM-EF); 

• Elaboração de um poster apresentado no congresso da Federação 

Internacional Farmacêutica (FIP) 2020, com o título “Activities of the Drug 

Information Centre of the Portuguese Pharmaceutical Society 1984-2020”.  

• Elaboração de um artigo sobre a atividade do CIM, que foi publicado na 

revista da FIP “International Pharmacy Journal” do mês de novembro, com o 

título “Ensuring responsible use of medicines in Portugal for almost 40 years”; 

• Elaboração de um poster apresentado no Congresso Nacional dos 

Farmacêuticos 2020, realizado em novembro, com o título “Boletim do CIM 

(1986-2020): Análise do seu percurso acompanhando a evolução 

farmacoterapêutica e a prática farmacêutica”. O resumo encontra-se 

publicado na Revista Portuguesa de Farmacoterapia de julho de 2020; 

• Foi publicado um artigo na Revista Farmácia Distribuição (edição de 

novembro) com o título “CIM: uma ferramenta para a intervenção 

farmacêutica”. O artigo, publicado numa secção da responsabilidade da 

Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas (SRSRA), foi elaborado por 

esta Secção com base na nossa resposta a várias questões; 

• Por solicitação da SRSRA foi realizada, no mês de julho, uma apresentação 

online sobre a atividade e organização do CIM, destinada aos vários 

colaboradores desta Secção; 

• No âmbito das atividades da SRSRA da Ordem dos Farmacêuticos, foi 

solicitado o nosso apoio na recolha de informação científica para o 

desenvolvimento de materiais para o Projeto Geração Saudável Sénior e 

também para outros projetos que esta Secção Regional está a desenvolver 

em parceria com outras instituições; 

• Participação de elementos do CIM em diversas reuniões e encontros (por 

ex., Congresso Nacional dos Farmacêuticos, Reunião da Revista Portuguesa 

de Farmacoterapia, reuniões e formações agendadas pela OF); 



88 

 

• Resposta a pedidos internos de informação ou colaboração (Direção 

Nacional e outros órgãos e colaboradores da OF) sobre assuntos diversos 

relacionados com medicamentos; 

• Foram realizadas todas as atividades habituais de gestão e organização 

interna, tal como definido no Manual de Procedimentos. Existe um trabalho 

de base de recolha e organização da informação, imprescindível para a 

realização das restantes atividades.  
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FUNCIONAMENTO GERAL 

Organização e Gestão Interna dos Recursos 

Humanos da OF 

A Direção Nacional, desde 2016, tem apostado fortemente nos Recursos Humanos 

da Ordem dos Farmacêuticos, procurando assim enriquecer o seu quadro com 

pessoal altamente qualificado por forma a dar a melhor resposta possível às 

necessidades cada vez mais exigentes que lhe são impostas. Nessa linha, a OF, em 

2020, continuou a apostar na formação especializada para os seus colaboradores. 

Também em 2020 vigorou um sistema de avaliação de desempenho para todos os 

colaboradores. 

No cumprimento do novo Estatuto da OF (Lei n.º 131/2015, de 4 de setembro), a 

OF concluiu em 2020 a revisão do Regulamento Eleitoral e Referendário da Ordem 

dos Farmacêuticos. 

Transformação Digital da OF 

Cada vez mais as novas tecnologias fazem parte do quotidiano pessoal e 

empresarial em todo mundo.  

A modernização e inovação tecnológica são desafios que trazem benefícios de 

grande alcance na dinâmica das organizações. 

A OF, no ano transato, projetou esse desejo, de que os farmacêuticos pudessem 

usufruir com maior proximidade, celeridade e eficiência à sua Ordem. Nesse 

espírito, foram implementados um conjunto de ações que já nos permitem uma 

incursão nesta nova dinâmica tecnológica. Assim, desenvolvemos ferramentas 

digitais que permitiram aos farmacêuticos, bem como aos colaboradores e 

membros da Ordem uma maior proximidade de comunicação. Podemos hoje 

assegurar:  

• inscrição online de novos membros, sem necessidade de deslocação 

presencial; 

• informatização dos processos “físicos” dos membros, facilitando o acesso e 

segurança dos mesmos;  
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• organização de trabalho remoto de toda a equipa da Ordem, garantindo o 

seu apoio e segurança no tratamento de dados;  

• utilização da Plataforma Microsoft Teams® como ferramenta de teletrabalho, 

permitindo a comunicação e colaboração entre pares via online. 

Todos estes projetos e ações eram não só indispensáveis face ao mundo da 

modernização tecnológica onde nos inserimos, como uma necessidade inerente à 

realidade atual e adaptação face à pandemia de COVID-19. 

Durante o ano de 2020 arrancou também o desenvolvimento do Balcão Único, uma 

plataforma que permite aos membros uma maior proximidade e celeridade no 

tratamento de assuntos na sua área privada. 

Queremos uma Ordem profissional, moderna, inovadora e eficiente, que permita 

que os seus membros se revejam e promovam uma maior interligação e usufruto 

naquela que é a sua representante.  
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COLÉGIOS DE ESPECIALIDADE E GRUPOS 

PROFISSIONAIS 

Manteve-se a cooperação por parte dos Conselhos dos Colégios de Especialidade, 

bem como do Núcleo de Farmácia Militar e o Grupo Profissional de Distribuição 

Farmacêutica, para com a Direção Nacional, Secções Regionais e Grupos de 

Trabalho da OF. 

De entre as várias colaborações, realça-se a emissão de pareceres e resposta a 

solicitações de membros da OF, a participação no Conselho para a Qualificação e 

Admissão, na Plataforma Ensino-Profissão e na BInov, bem como participação em 

publicações do Centro de Informação do Medicamento e da Revista da OF sempre 

que solicitado, ou a participação em ações nacionais e internacionais, com 

destaques para as promovidas por estudantes do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas e Instituições de Ensino Superior. 

 

Cada Conselho do Colégio das diferentes Especialidades realizou as épocas de 

exames respetivas, tendo sido atribuídos os seguintes títulos de especialista em 

2020: 10 em Indústria Farmacêutica e 5 em Assuntos Regulamentares. Os novos 

especialistas terão a oportunidade de receber o seu Diploma de Especialista em 

cerimónia própria, a realizar quando a atual situação pandémica que o país 

atravessa for ultrapassada. 

 

Realce-se, ainda, em cada área, a realização das seguintes ações: 

 

CONSELHO DO COLÉGIO DE ESPECIALIDADE DE ANÁLISES CLÍNICAS E 

GENÉTICA HUMANA 

● Participação no processo de estruturação da Carreira e Residência 

Farmacêutica; 

● Continuação da colaboração com o Ministério da Saúde (Secretaria de 

Estado da Saúde) na elaboração das propostas para as novas Portarias de 

Licenciamento dos Laboratórios de Análises Clínicas, de Genética Humana 

e Clínicas de Hemodiálise; 
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● Participação na XII Reunião Científica da Sociedade Portuguesa de Medicina 

Laboratorial (SPML); 

● Emissão de pareceres especializados aos restantes órgãos da Direção 

Nacional e a outras entidades, quando solicitado; 

● Participação no desenvolvimento de sessões plenárias do Congresso 

Nacional dos Farmacêuticos 2020, em parceria com a Comissão 

Organizadora e os Colégios de Especialidade/Grupos Profissionais; 

● Elaboração de “Recomendações Específicas para o Laboratório de Análises 

Clínicas” no âmbito da Pandemia COVID-19; 

● Representação nos Grupos de Trabalho de elaboração de competências 

farmacêuticas relevantes à prática profissional do farmacêutico da área das 

Análises Clínicas e Genética Humana. 

 

CONSELHO DO COLÉGIO DE ESPECIALIDADE DE ASSUNTOS 

REGULAMENTARES 

● Realização da Reunião Anual do Colégio de Assuntos Regulamentares, 

intitulada “Assuntos Regulamentares em contexto da pandemia: 

aprendizagens e perspetivas de futuro”, em formato webinar nos dias 10, 15, 

17 e 18 de dezembro; 

● Realização do Encontro Temático subordinado ao tema “Compliance e 

Transparência”, em formato webinar; 

● Planeamento de formações em Assuntos Regulamentares em estreita 

parceria com as Secções Regionais da OF; 

● Início do processo de revisão das Boas Práticas de Assuntos 

Regulamentares e nomeação da Comissão Executiva, Comissão Científica e 

Autores; 

● Emissão de pareceres especializados aos restantes órgãos da Direção 

Nacional e a outras entidades, quando solicitado; 

● Participação no desenvolvimento de sessões plenárias do Congresso 

Nacional dos Farmacêuticos 2020, em parceria com a Comissão 

Organizadora e os Colégios de Especialidade/Grupos Profissionais; 
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● Representação nos Grupos de Trabalho de elaboração de competências 

farmacêuticas relevantes à prática profissional do farmacêutico de assuntos 

regulamentares; 

● Constituição de um Grupo de Trabalho de atualização de textos e 

colaboração com o Infarmed na melhoria do processo de aprovação e 

publicação de textos referenciados em circular emitida pelo Conselho 

Diretivo do Infarmed; 

● Desenvolvimento da competência em Medicina Farmacêutica e respetiva 

submissão para apreciação pelo CQA. 

 

CONSELHO DO COLÉGIO DE ESPECIALIDADE DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

● Elaboração da documentação de suporte à candidatura e abertura da 

primeira época de exames da Especialidade em Farmácia Comunitária; 

● Levantamento de Normas em vigor relativas às Boas Práticas de Farmácia 

Comunitária, constituição de Grupos de Trabalho; e início do processo de 

revisão das respetivas Normas; 

● Participação no desenvolvimento de sessões plenárias do Congresso 

Nacional dos Farmacêuticos 2020, em parceria com a Comissão 

Organizadora e os Colégios de Especialidade/Grupos Profissionais; 

● Representação nos Grupos de Trabalho de elaboração de competências 

farmacêuticas relevantes à prática profissional do farmacêutico comunitário; 

● Planeamento de desenvolvimento de competências farmacêuticas no âmbito 

da farmácia comunitária, a propor pelo CCEFC, em parceria com outros 

Colégios de Especialidade; 

● Emissão de pareceres especializado aos restantes órgãos da Direção 

Nacional, a outras entidades ou meios de comunicação social, quando 

solicitado; 

● Realização de webinars temáticos, em parceria com as Secções Regionais; 

● Reuniões com entidades reguladoras e outras na área da saúde; 

● Preparação das I Jornadas de Farmácia Comunitária. 
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CONSELHO DO COLÉGIO DE ESPECIALIDADE DE FARMÁCIA HOSPITALAR  

● Manutenção e divulgação ativa do reportório online de projetos relacionados 

com Boas Práticas em Farmácia Hospitalar, denominado “DIFH – Divulgar 

Iniciativas em Farmácia Hospitalar”, bem como dos Grupos de Interesse 

associados às diferentes áreas de submissão de projetos; 

● Realização das 12as Jornadas de Farmácia Hospitalar, a 14 e 15 de 

fevereiro, subordinadas ao tema “Inovar o Futuro”; 

● Atribuição do “Prémio Pegadas – Deixe a sua Marca na Farmácia Hospitalar” 

à farmacêutica Maria Odete dos Santos Isabel, nas 12as Jornadas de 

Farmácia Hospitalar; 

● Atribuição do Prémio “Melhor DIFH” à DIFH intitulada “Validação 

informatizada de doses cumulativas de fármacos citotóxicos”, apresentada 

nas 12as Jornadas de Farmácia Hospitalar e da responsabilidade da 

farmacêutica Marta Daniela Rodrigues Mendes; 

● Dinamização dos Grupos de Interesse para a elaboração dos Manuais de 

Boas Práticas em Farmácia Hospitalar, Nutrição Clínica, Ensaios Clínicos, 

Farmacocinética, Farmacotecnia, de Produção de Manipulados, entre outras 

normas no âmbito da Farmácia Hospitalar; 

● Participação no processo de estruturação da Carreira e Residência 

Farmacêutica; 

● Participação no desenvolvimento de sessões plenárias do Congresso 

Nacional dos Farmacêuticos 2020, em parceria com a Comissão 

Organizadora e os Colégios de Especialidade/Grupos Profissionais; 

● Representação nos Grupos de Trabalho de elaboração de competências 

farmacêuticas relevantes à prática profissional do farmacêutico hospitalar; 

● Elaboração do “Plano de Contingência de Farmácia Hospitalar no âmbito da 

Pandemia COVID-19”; 

● Emissão de pareceres especializados aos restantes órgãos da Direção 

Nacional e a outras entidades, quando solicitado; 

● Realização de reuniões com diferentes parceiros nacionais, Associações de 

Pessoas com Doença, INFARMED, APFH, SPFCS, Gabinete de Crise da 

Ordem dos Farmacêuticos, entre outros; 
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● Participação em reuniões do Grupo de Trabalho da European Alliance for 

Access to Safe Medicines (EAASM), no âmbito do Projeto “Medication errors 

prevention and traceability”; 

● Colaboração com a APFH e com o Grupo de Trabalho CTF WG1 da 

European Association of Hospital Pharmacists (EAHP), no âmbito do Teste 

Piloto relativo a Programas Nacionais de Farmácia Hospitalar. 

 

CONSELHO DO COLÉGIO DE ESPECIALIDADE DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 

● Realização da 38.ª edição da Reunião Anual do Colégio de Indústria, de 28 

de fevereiro a 1 de março, em Elvas, subordinada ao tema “New paradigms 

in Pharmaceutical Industry”; 

● Realização da iRACI, no dia 13 de outubro, subordinada ao tema “Pharma 

Goes Virtual”; 

● Participação no desenvolvimento de sessões plenárias do Congresso 

Nacional dos Farmacêuticos 2020, em parceria com a Comissão 

Organizadora e os Colégios de Especialidade/Grupos Profissionais; 

● Colaboração com a Direção Nacional na emissão de pareceres no âmbito 

da atividade profissional em Indústria Farmacêutica. 

 

GRUPO PROFISSIONAL DE DISTRIBUIÇÃO FARMACÊUTICA 

● Planeamento do desenvolvimento de competências no âmbito da 

distribuição farmacêutica, em parceria com outros Colégios de 

Especialidade; 

● Coordenação do Grupo de Trabalho relativo aos requisitos técnicos de 

controlo e monitorização da humidade, previstos nas Boas Práticas de 

Distribuição de Medicamentos de Uso Humano; 

● Participação no desenvolvimento de sessões plenárias do Congresso 

Nacional dos Farmacêuticos 2020, em parceria com a Comissão 

Organizadora e os Colégios de Especialidade/Grupos Profissionais; 

● Emissão de pareceres especializados aos restantes órgãos da Direção 

Nacional e a outras entidades, quando solicitado; 
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● Preparação do inquérito a realizar aos farmacêuticos que exercem a sua 

atividade em distribuição farmacêutica; 

● Preparação do II Encontro Farmacêutico da Distribuição. 

 

NÚCLEO DE FARMÁCIA MILITAR 

● Emissão de pareceres especializados para os restantes órgãos da OF e 

entidades externas, sempre que solicitado; 

● Colaboração com a Comissão Organizadora do Congresso Nacional dos 

Farmacêuticos 2020, na identificação de temas e oradores para sessões 

plenárias do evento 

● Representação nos Grupos de Trabalho para elaboração de Competências 

Farmacêuticas relevantes à prática profissional do farmacêutico militar; 

● Representação em eventos relacionados com a área de atuação do Núcleo 

de Farmácia Militar; 

● Desenvolvimento da Competência em Farmácia de Emergência e respetiva 

submissão para apreciação pelo CQA-OF; 

● Planeamento dos eventos e atividades a desenvolver pelo Núcleo de 

Farmácia Militar. 
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RELATÓRIO DE CONTAS 

Do enquadramento económico do ano 2020 
 

No ano de 2020 as principais variáveis 

macroeconómicas portuguesas 

registaram uma evolução 

marcadamente negativa.  

Esta situação esteve inexoravelmente 

relacionada com a situação 

pandémica vivida a nível global 

durante o ano e das respetivas 

nefastas consequências económicas 

e socias. 

No ano 2020, a variação real do PIB 

foi negativa em -7,6% (+2,2% no ano 

de 2019).  

A Taxa de Desemprego do ano 

cresceu para o nível de 6,8% (6,5% 

em 2019) e o nível de emprego 

decresceu 2,0%.  

A Taxa de Inflação foi nula (0,3% no 

ano de 2019). 

As últimas estimativas disponíveis 

apontavam para um deficit das Contas 

Públicas no ano de 2020 de cerca de 

6,3% do PIB (-0,1% no ano 2019) e 

uma Dívida Pública, em percentagem 

do PIB, de 133,7% (117,2% no ano 

2019).  

Ainda assim, neste ambiente muito 

desfavorável e adverso, o Rating da 

Dívida da República manteve-se 

estável junto de todas as agências de 

rating, no nível Investment Grade. 

Este enquadramento económico foi 

desfavorável à manutenção do nível 

das expectativas dos agentes 

económicos e da confiança em geral, 

facto que naturalmente afetou quase 

todos os sectores da economia, logo 

também algumas das atividades da 

OF e da SRSRA.

 

Da atividade no ano 2020 

 
O confinamento e as restrições à 

mobilidade impediram a realização de 

algumas atividades e a reformulação 

de muitas outras atividades da DN e 

dos Colégios de Especialidade. Com 

um esforço de reconfiguração, foi 

possível à DN manter o nível de 

rendimentos planeados para o ano e 
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reduzir os gastos anuais em cerca de 

-13%, o que beneficiou muito o 

resultado líquido do ano 2020.  

O Congresso Nacional dos 

Farmacêuticos foi um exemplo 

paradigmático desta nova realidade. A 

organização deste evento foi alterada 

de forma profunda, o que teve como 

consequência económica e financeira 

a redução dos gastos, em menos 166 

milhares de Euros, e também dos 

rendimentos, em menos 56 milhares 

de Euros, beneficiando o resultado do 

ano em cerca de 110 milhares de 

Euros. 

Em geral a execução orçamental foi 

controlada.  

Ao nível dos rendimentos, a quebra 

das Outras prestações de serviços foi 

compensada pelo bom desempenho 

cobrança de quotas e jóias de 

inscrição das Secções Regionais, e 

respetiva transferência do percentual 

para a DN, e também pelo registo de 

Subsídios à exploração não previstos 

no orçamento. 

Ao nível dos gastos, em quase toda a 

linha registamos gastos abaixo do 

orçamentado, com destaque para os 

Fornecimentos e Serviços Externos 

(FSE), com menos 279 milhares do 

que o orçamentado. 

O Resultado Líquido do ano foi 

positivo em 239 milhares de Euros. 

Estava orçamentado para o ano de 

202 um resultado positivo de um 

milhar de Euros, pelo que o desvio foi 

positivo, no montante de 238 milhares 

de Euros.  

Este nível de resultado está 

estreitamente ligado com duas 

circunstâncias: um resultado 

verdadeiramente excecional no 

Congresso Nacional dos 

Farmacêuticos e um bom 

desempenho na cobrança de quotas 

de todas as SR’s. Contudo, nos 

próximos anos, não é expectável a 

repetição destes acontecimentos, em 

simultâneo e na mesma magnitude. 

Ao nível patrimonial, foi reforçada a 

boa situação em que já se encontrava 

a DN no início do ano, nomeadamente 

nos níveis de liquidez e solvabilidade. 

RENDIMENTOS 

Quotas e joias de inscrição 

No ano de 2020 manteve-se como 

critério de rendimento para a DN, a 

transferência do percentual de quotas 

das Secções Regionais da OF (45% 
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na SRSRA, 40% na SRC e 42,5% na 

SRN), feita com base nas quotas 

efetivamente cobradas e não 

transferidas em anos anteriores. 

As quotas cobradas pelas Secções 

Regionais nesta circunstância 

ascenderam ao valor total de 3.060 

milhares de Euros (1.538 milhares de 

Euros na SRSRA, 521 milhares de 

Euros na SRC e 1.001 milhares de 

Euros na SRN). O percentual de 

quotas cobradas pelas Secções 

Regionais e transferido para a DN 

ascendeu assim ao valor total de 

1.323 milhares de Euros, mais 67 

milhares euros que o planeado no 

orçamento do ano 2020. 

No que diz respeito às jóias de 

inscrição, no ano 2020 inscreveram-

se 583 novos membros na OF (251 na 

SRSRA, 129 na SRC e 203 na SRN), 

menos 56 novos Membros que no ano 

anterior (-30 na SRSRA, +24 na SRC 

e -50 na SRN). Foram planeadas no 

orçamento 594 novas inscrições, pelo 

que a execução registou menos 11 

inscrições. 

As jóias de inscrição transferidas 

pelas SR’s para a DN totalizaram 38 

milhares de Euros e o valor total 

destas ficou quase em linha com o 

planeado no orçamento.  

No conjunto, esta rúbrica de 

rendimentos originou 1.361 milhares 

de Euros (72% do total de 

rendimentos do ano), com uma 

execução excedentária de 67 

milhares de Euros.  

Outras prestações de serviços 

No ano 2020, as outras prestações de 

serviços, para além das quotas e jóias, 

registaram um total de 365 milhares 

de Euros, menos 130 milhares de 

Euros que o planeado no orçamento. 

Ventilamos no gráfico abaixo a 

comparação entre o orçamentado e o 

executado nesta rubrica no ano 2020.  

 

Destacamos a atividade do 

Congresso, com menos 56 milhares 

de Euros, a atividade das Jornadas 

CFH, com menos 20 milhares de 
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Euros, e um conjunto de seis 

atividades sem registo de rendimentos 

devido à situação pandémica, com um 

total de menos 36 milhares de Euros. 

Subsídios à exploração 

Por alteração de política contabilística 

no ano de 2020, todas despesas do 

projeto BERC-Luso passaram a ser 

registadas como gastos do exercício. 

Consequentemente, o reembolso à 

DN das despesas do ano 2020, no 

valor de 57 milhares de Euros, passou 

a ser contabilizado como um Subsídio 

à exploração.  

O orçamento do ano de 2020 não 

previu esta alteração (rendimentos e 

gastos de exploração do projeto 

BERC-Luso), pelo que registamos o 

desvio de mais 57 milhares de Euros, 

mas fazemos notar que o impacto no 

resultado do exercício foi neutro, por 

haver igual montante de gastos não 

orçamentados.  

Outros rendimentos e ganhos 

Registaram-se rendimentos de 10 

milhares de Euros no ano 2020, com 

operações de regularização de 

exercícios anteriores. O orçamento 

não previa rendimentos nesta rúbrica.  

Juros, Dividendos e outros 

rendimentos 

Desde o ano de 2016 que valores 

coletados nos Fundos de 

Solidariedade e Nova Sede foram 

segregados em duas contas à ordem 

específicas e aplicados em depósitos 

a prazo sem risco. Originaram 

rendimentos de 1 milhares de Euros 

no ano 2020, valor inferior ao 

planeado no orçamento, em menos 3 

milhares de Euros, devido aos juros de 

remuneração dos depósitos a prazo 

oferecidos pela Banca ser quase nula 

no ano 2020. 

GASTOS E PERDAS 

Gastos de fornecimentos e serviços 

externos 

Os gastos desta natureza somaram o 

valor de 752 milhares de Euros, 

menos 279 milhares de Euros que o 

previsto no Orçamento do ano 2020.  

De referir, novamente, que ao longo 

de todo o ano e na medida em que se 

reformularam atividades da DN e dos 

Colégios de Especialidade, se 

incorreram em menos gastos que o 

planeado no orçamento. 

Os FSE’s decompõem-se em três 

áreas distintas, a saber: 
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• Os gastos fixos e de estrutura da 

DN, com 285 milhares de Euros, 

com mais 6 milhares de Euros que 

o planeado; 

• As atividades da DN, com 375 

milhares de Euros, com menos 

212 milhares de Euros que o 

orçamentado; e 

• As atividades dos Colégios de 

Especialidade, com 92 milhares de 

Euros, com menos 73 milhares de 

Euros que o planeado; 

Destacamos abaixo, por centro de 

responsabilidade, as atividades mais 

representativas do Fornecimentos e 

serviços externos da DN: 

 

e também, os principais desvios ao 

orçamentado na rúbrica de FSE’s: 

 

Gastos com pessoal 

Os gastos com pessoal ascenderam a 

616 milhares de Euros no período em 

análise, com menos 16 milhares de 

Euros que o previsto no orçamento do 

ano 2020.  

No ano 2020, foi executada a 

atualização salarial de 1,2% e, no final 

do ano, foram provisionadas as verbas 

férias, subsídios de férias e prémios de 

avaliação de desempenho relativas ao 

ano de 2020, mas a pagamento no 

ano 2021 
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Gastos com depreciações e 

amortizações 

Totalizaram 19 milhares de Euros no 

período em análise.  Quando 

comparado com o orçamento do ano, 

esta rubrica regista uma execução 

deficitária de menos 15 milhares de 

Euros. 

Provisões específicas 

Foi realizada uma provisão, no valor 

de 78 milhares de Euros, para a 

eventual responsabilidade futura de 

pagamento de IMT e juros de mora 

reclamados pela autoridade tributária 

à OF na venda do Imóvel da Av. 

Almirante Gago Coutinho em Lisboa.  

A OF contestou a intenção de 

liquidação da AT e está a dirimir o 

assunto em tribunal, a ação tem 

fundamento para ser ganha. 

Outros gastos e perdas 

Foram contabilizados 90 milhares de 

Euros de gastos desta natureza. A 

execução desta rúbrica registou um 

desvio negativo de menos 6 milhares 

de Euros face ao planeado no 

orçamento, com o detalhe abaixo: 

• Quotizações da OF junto de 

organismos internacionais e 

nacionais (FIP, PGEU e EurHeCa e 

CNOP) no valor de 30 milhares de 

Euros; 

 

• Devolução de quotas prescritas às 

SR’s no valor de 29 milhares e 

Euros.  

• Apoio institucionais, 

nomeadamente o apoio ao Centro 

de Patogénese Molecular da 

Faculdade de Farmácia da 

Universidade de Lisboa, no valor 

de 20 milhares de Euros; 

 

• Apoios de Bolsa e Prémios 

Temáticos, com 6 milhares de 

Euros; e 

 

• Impostos, taxas e regularizações 

de exercícios anteriores. 

 

Fundo Nova Sede 

No ano de 2020 foram coletados 184 

milhares de Euros para o Fundo Nova 

Sede. Esta reserva especial acumula 

no final do ano 2020 a quantia de 771 

milhares de Euros. Os valores 

cobrados entre os anos 2016 e 2020, 

que ascendem ao valor total de 686 

milhares de Euros, já se encontram 

depositados em conta bancária 

autónoma e estão disponíveis para 

utilização imediata se necessário.  
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Durante o ano de 2020 a DN investiu 

75 milhares de Euros no âmbito do 

projeto Nova Sede. O investimento 

acumulado é de 105 milhares de 

Euros. 

Fundo de Solidariedade 

Foram coletados apenas 128,50 € de 

Fundo de Solidariedade, referentes a  

quotas cobradas de anos anteriores a 

2016. 

O Fundo de Solidariedade não foi 

usado durante o ano de 2020 e 

acumulava no final do ano 2020 a 

quantia de 48 milhares de Euros.  

Este valor está depositado em conta 

autónoma e disponível para utilização 

imediata se necessário. 

Da situação patrimonial em 31 dezembro 2020 
 

No final do ano 2020, a situação 

patrimonial da DN melhorou os seus 

bons níveis de liquidez e de 

solvabilidade. 

A DN não tinha dívida remunerada a 

terceiros.  

A dívida a Fornecedores fixou-se em 

97 milhares de Euros e a dívida ao 

Estado totalizava 62 milhares de 

Euros (impostos e retenções de 

rendimentos a entregar nos meses de 

janeiro e fevereiro de 2020). 

No que respeita a Liquidez, a DN 

detinha 941 milhares de Euros, entre 

disponibilidades e depósitos de curto 

prazo e sem risco. De notar que a 

liquidez acima referida inclui as 

disponibilidades do projeto BERC 

LUSO, no valor de 94 milhares de 

Euros. 

A dívida de Clientes era de 79 

milhares de Euros e as SR’s deviam à 

DN 379 milhares e Euros (156 

SRSRA, 52 SRC e 170 da SRN); 

O Capital Próprio apresentava-se com 

um valor total de 1.340 milhares de 

Euros, com uma taxa de cobertura de 

65% do Ativo Total, que atesta um 

muito bom nível de solvabilidade. 
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Proposta de aplicação de resultados 

 
Propõe-se que o Resultado Líquido apurado no exercício do ano 2020, no valor de 

+238.844 €, seja aplicado na conta de Resultados Transitados.  
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Demonstração de Resultados do ano 2020 
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Balanço em 31 dezembro de 2020 

 

 

  

Balanço Individual  (ESNL)

Período findo em 31 de Dezembro de 2020 Valores  em Euros

D.Nacional D.Nacional D.Nacional

ACTIVO

Activo não corrente

Activos  fixos  tangíveis 5 531.218 438.553 397.916

Activos  intangíveis 6 3.329 10.189 10.189

Investimentos  financeiros 10.11 6.889 5.201 5.201

541.436 453.943 413.306

Activo corrente

Inventários 0 0 0

Membros 10.13 0 0 26.858

Adiantamentos  a  fornecedores 0 0 0

Estado e outros  entes  públ icos 10.5 0 0 0

Fundadores/Beneméritos/patrocinadores/associados/membros 10.14 0 0 0

Outras  contas  a  receber 10.1 584.239 364.646 337.788

Diferimentos  10.2 29.383 20.581 20.581

Outros  activos  financeiros  0 0 0

Caixa  e depós i tos  bancários  10.3 941.183 580.409 580.409

1.554.805 965.635 965.635

Total do activo 2.096.241 1.419.578 1.378.941

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos Patrimoniais 10.4

Fundos 328.808 328.808 328.808

Reservas  729.952 545.561 545.561

Resultados  trans i tados -459.813 -472.635 -487.662

Excedentes  de revalorização 442.461 444.782 419.171

Outras  variações  nos  fundos  patrimonia is  59.793 59.793 59.793

Resultado l íquido do período 238.844 10.502 10.502

Total do capital próprio 1.340.045 916.809 876.172

Passivo

Passivo não corrente

Provisões 10.17 78.412 0 0

Financiamentos  obtidos  0 0 0

Outras  contas  a  pagar 0 0 0

78.412 0 0

Passivo corrente

Fornecedores  10.15 97.245 91.917 91.917

Estado e outros  entes  públ icos  10.5 61.526 32.865 32.865

Fundadores/Beneméritos/patrocinadores/associados/membros 0 0 0

Financiamentos  obtidos  6.252 0 0

Outras  contas  a  pagar 10.6 346.864 377.987 377.987

Diferimentos  10.2 165.897 0 0

Outros  pass ivos  financeiros  0 0 0

677.784 502.768 502.768

Total do passivo 756.197 502.768 502.768

Total dos Fundos patrimoniais e do passivo 2.096.241 1.419.578 1.378.941

O Contabilista Certificado

Ano 2019
RUBRICAS NOTAS

Ano 2020
Ano 2019 

Reexpresso
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Demonstração de Fluxos de Caixa do ano 2020 

 

 

Valores em euros

2020 2019

D.N. D.N.

Actividades operacionais

Recebimentos de clientes 1.647.889 1.425.098

Pagamentos a fornecedores (759.054) (1.079.813)

Pagamentos ao pessoal (400.603) (405.164)

Caixa gerada pelas operações 488.232 (59.879)

Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento 296 572

Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional 35.329 70.915

0 0

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) 523.857 11.609

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis (104.540) (6.199)

Activos intangíveis

Investimentos financeiros (342.000) (454.000)

Outros activos (1.688) (60.076)

(448.228) (520.275)

Recebimentos provenientes:

Activos fixos tangíveis 0 0

Activos intangíveis 0 0

Investimentos financeiros 284.000 498.000

Outros activos 0 0

Subsídios ao investimento 0 0

Juros e rendimentos similares 1.145 2.115

Dividendos 0 0

285.145 500.115

 Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) (163.083) (20.160)

Actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos 0 0

Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio 0 0

Cobertura de prejuízos 0 0

Doações 0 0

Outras operações de financiamento 0 0

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos 0 0

Juros e gastos similares 0 0

Dividendos 0 0

Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio 0 0

Outras operações de financiamento 0 0

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) 0 0

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 360.774 (8.551)

Efeito das diferenças de câmbio 0 0

Caixa e equivalentes no início do período 580.409 588.960

Caixa e equivalentes no fim do período 941.183 580.409

Demonstração dos Fluxos de Caixa (ESNL)

Para os períodos findos em 31 de Dezembro de 2020

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
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Relatório e Parecer do Conselho Fiscal Nacional  

 

1. Nos termos das disposições legais e estatutárias, cumpre ao Conselho Fiscal Nacional 

elaborar relatório e emitir parecer sobre os documentos de prestação de contas da Ordem dos 

Farmacêuticos – Direção Nacional, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. 

2. Ao longo do exercício, o Conselho Fiscal desempenhou com regularidade as funções que lhe 

foram confiadas, tendo nomeadamente procedido às verificações que considerou 

convenientes, apreciado as contas e os atos de gestão mais relevantes da Direção Nacional. 

Da Direção Nacional, o Conselho Fiscal recebeu todos os esclarecimentos e informações 

solicitadas.  

3. Em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 2, do artigo 42.º da Lei 2/2013 de 10 de 

janeiro, a qual estabelece o regime jurídico, a organização e o funcionamento das associações 

públicas profissionais, a Ordem dos Farmacêuticos encontra-se inserida no âmbito de aplicação 

do Código dos Contratos Públicos. O Conselho Fiscal tomou nota que no decurso do ano de 

2020 existiram desenvolvimentos para a sua implementação na Direção Nacional, situação que 

importa continuar a efetivar.  

4. No encerramento do exercício, o Revisor Oficial de Contas apreciou o Relatório de Atividades 

e completou o exame das contas com vista à sua certificação.  

 

5. Parecer 

Face ao que antecede, e apreciados os documentos referidos no número anterior, 

designadamente o que se contém na Certificação Legal das Contas e nos Relatórios e 

Pareceres dos Conselhos Fiscais Regionais, o Conselho Fiscal é de parecer unânime que a 

Assembleia Geral:  

a) Aprove os documentos de prestação de contas do exercício de 2020 da Direção 

Nacional da Ordem dos Farmacêuticos, tal como foram apresentados pela Direção;  

b) Aprove a aplicação de resultados proposta pela Direção Nacional. 

6. Finalmente, o Conselho Fiscal deseja agradecer à Direção e demais Órgãos Nacionais e 

Regionais, bem como aos Serviços da Ordem toda a colaboração prestada no exercício das 

suas funções. 

 

Lisboa, 12 de março de 2021 
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SECÇÃO REGIONAL DO CENTRO 
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Órgãos Regionais 

Secção Regional do Centro 

Mesa da Assembleia Regional 

Presidente: Ana Cristina da Costa Ribeiro Rama  

Edite Maria Relvas Neves Teixeira de Lemos  

João Nuno Sereno de Almeida Moreira  

Direção Regional 

Presidente: Anabela Mascarenhas de Oliveira e Cunha 

Ana Filipa Oliveira Costa Dias Lourenço  

Isabel Vitória Neves de Figueiredo Santos Pereira  

Maria Adriana Santos Mata de Brito  

Rute Isabel Ramos Cavaco Salvador  

Conselho Jurisdicional Regional 

Presidente: Paula Cristina Morais da Silva e Miranda 

Micaela Doris Assunção Figueira de Sousa  

Susana Maria Alves Ferreira Roda  

Conselho Fiscal Regional 

Presidente: Humberto Antunes Gameiro  

Bárbara Matias de Oliveira e Cunha  

Rita Isabel Alves Nunes de Almeida 
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CONVOCATÓRIA ASSEMBLEIA 

REGIONAL DO CENTRO 
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Introdução e Enquadramento 

 

Desde há um ano que, à escala global, temos vindo a confrontar-nos e a tentar 

responder a uma pandemia. Uma crise inesperada, para a qual ninguém teve 

verdadeiramente tempo para se preparar. Crise que gerou problemas complexos, 

caracterizados pela incerteza e pela imprevisibilidade. 

Nesta medida, o ano de 2020 fica irremediavelmente marcado pela pandemia de 

COVID-19. Na profissão, na vida pessoal, na política local e nacional, na 

comunicação social e, essencialmente, nas condições sanitárias, não foi possível 

dissociar as circunstâncias ditadas pela pandemia de um único dia do ano que 

agora passou. 

A COVID-19 exige uma atuação multidimensional e exige medidas em diversos 

domínios.  

No domínio do mercado de trabalho, da economia, das condições socioeconómicas 

da população e, como prioridade, no domínio da saúde pública, preservando a 

saúde e a vida das pessoas.  

 O Plano de Saúde para o Outono-Inverno 2020-21, apresentado em finais de 2020, 

não respondeu às necessidades de Saúde dos Portugueses, ignorando os 

problemas crescentes que têm vindo a agudizar-se com a interrupção da atividade 

assistencial na fase inicial da pandemia, e que têm vindo a agravar-se cada vez 

mais. É necessário encontrar uma resposta para todos quantos necessitam de 

cuidados de saúde, de forma atempada e de qualidade. E se no início da pandemia 

se aceitou a interrupção, programada, dos cuidados assistenciais para garantir a 

resposta aos doentes Covid-19, preservando a capacidade do SNS para estes 

doentes, importa agora recuperar esses cuidados, mitigando o n.º de mortes 

acrescidas por doenças não Covid.  

Desde o início da pandemia, e até ao final do ano passado, não se realizaram 11 

milhões de consultas presenciais nos cuidados de saúde primários, quase 2 milhões 

de consultas hospitalares, no SNS, foram canceladas, cerca de 214 mil cirurgias 

adiadas e muitos milhares de rastreios por fazer, para além do normal 

acompanhamento dos doentes crónicos. Muito há agora por fazer pela saúde dos 

Portugueses. 
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Este é um desafio que diz respeito a todos, e a dimensão desta exigência impele-

nos a delinear estratégias robustas, transversais e incorporando todos os saberes 

e todos os parceiros. O farmacêutico tem agora, mais do que nunca, uma imensa 

responsabilidade no acompanhamento dos seus doentes e na promoção da saúde 

da população, contribuindo para mitigar o impacto que, inevitavelmente, esta 

pandemia terá na saúde da população durante os próximos anos. 

Na urgência da pandemia, os farmacêuticos foram chamados à linha da frente. 

Mais, foram formalmente chamados a responder perante as adversidades como 

parceiros e parte integrante do SNS. Desde a renovação da medicação a doentes 

crónicos, à dispensa de medicamentos hospitalares nas farmácias comunitárias, à 

administração das vacinas da gripe do contingente do SNS nas farmácias 

comunitárias, até à execução de testes rápidos de antigénio para diagnóstico da 

infeção por SARS-CoV-2. 

É este justamente o papel que lhes compete, não só em período de crise 

pandémica. 

Para nós, é claro que a intervenção profissional dos farmacêuticos teve um impacto 

muito significativo na minimização das consequências nefastas da pandemia na 

saúde dos portugueses. Sublinhamos, de forma particular, a necessidade de apoio 

aos idosos, cujo isolamento e abandono se agudizou neste período. Ao isolamento 

e à solidão soma-se a degradação do seu estado de saúde, por falta de 

acompanhamento nos cuidados de saúde primários e por incapazes de sequer gerir 

a sua medicação.  

A crise sanitária que se instalou irá sobreviver muito para além da fase crítica da 

pandemia. E o que se exige dos decisores políticos é liderança e estratégia. 

Liderança e estratégia, assentes nos ensinamentos retirados desta crise profunda, 

usando instrumentos de planeamento dinâmicos, pessoas mobilizadas, serviços 

ágeis e processos expeditos. E, fundamentalmente, em colocar as pessoas no 

centro das decisões, responder às suas necessidades. E, nesta medida, urge 

reconhecer e devolver ao farmacêutico o seu papel enquanto peça chave na 

engrenagem do SNS. 

O SARS-CoV-2 continua a ter muito de desconhecido, sendo imprevisível antever a 

evolução da pandemia, as mutações do vírus e, mesmo, a capacidade de 

imunização da vacina. Por isso, não podemos definir estratégias avulsas e 

improvisadas de combate à pandemia. Devemos, antes, redesenhar modelos de 
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convivência, de vida nas cidades, de trabalho e teletrabalho, e fundamentalmente 

de prestação de serviços assistenciais e de cuidados de saúde. 

O relatório de atividades que agora submetemos à aprovação dos membros não 

traduz, na globalidade, o conjunto de iniciativas aprovadas no plano de ação para 

2020, que iremos, contudo, encontrar terreno para implementar em 2021. 

A conjuntura que se instalou ditou a reorientação de estratégias e de iniciativas. No 

essencial, houve necessidade de nos reajustarmos às novas circunstâncias de 

prestação de serviços aos membros e, fundamentalmente, empenhámos os nossos 

esforços em colocar o farmacêutico no centro da atividade assistencial. 

Porque a atual situação pandémica, a par de todos os males que trouxe, deve ser 

vista como oportunidade para repensar a nossa vida, o nosso estilo de vida e, entre 

outras coisas, a prestação de cuidados de saúde. 

Se nenhum ensinamento for retirado desta adversidade, então não, não vai ficar 

tudo bem! Pois, como dizia Saramago, “não há nenhum caminho tranquilizador à 

nossa espera. Se o queremos, teremos de construí-lo com as nossas mãos.” 

 

 

PRINCIPAIS LINHAS DE ACÇÃO 

Estimular a participação ativa e o interesse dos 

membros nas iniciativas promovidas pela Ordem 

é um dos objetivos a que esta Direcção se 

propôs, desde a sua eleição, numa tentativa de 

reverter o evidente desencontro entre a Ordem 

dos Farmacêuticos e os profissionais que 

representa.  

Neste âmbito mantivemos algumas iniciativas 

tendentes a vincular e trazer os farmacêuticos à 

Ordem: 

 

 

 

 

1.  
Dinamização de 

iniciativas 

tendentes a 

aproximar os 

membros da sua 

Ordem 
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Reforço da representatividade da Secção Regional em todos os distritos 

que representa 

 

Iniciámos, em 2019, um conjunto de reuniões descentralizadas, pelos diversos 

distritos sob a jurisdição da Secção Regional do Centro, no sentido de perceber as 

suas preocupações e, fundamentalmente, entender as suas expectativas 

relativamente ao que esperam da atuação da Ordem. Paralelamente, foi instituída 

a figura do RP – representante de proximidade em cada um dos distritos, que 

possam acompanhar mais de perto os colegas e as condições do exercício 

profissional na sua região/distrito, e que possam representar a Ordem de forma 

efetiva, próxima e permanente, junto dos farmacêuticos, dos restantes parceiros na 

área da saúde, bem como das Instituições. As condições impostas pela pandemia 

fizeram adiar o objetivo de prosseguir estas reuniões durante o ano de 2020, sendo 

que as mesmas serão retomadas logo que as condições sanitárias o permitam. 

 

Cerimónia de Vinculação à Profissão 

 

A Cerimónia Nacional de Vinculação 

à Profissão Farmacêutica é uma 

iniciativa simbólica destinada a 

assinalar o início da atividade 

profissional e a inscrição na OF de 

centenas de jovens que todos os 

anos concluem o Mestrado Integrado em  

 

Ciências Farmacêuticas (MICF) nas nove instituições de ensino superior que 

lecionam o curso no nosso país. À semelhança do que acontece com outros 

profissionais, muito concretamente na área da saúde, este momento único na vida 

profissional dos jovens farmacêuticos representa um marco simbólico do 

compromisso com os valores éticos e deontológicos mais intrínsecos à profissão, 

materializado na leitura do Juramento Farmacêutico. 

Em 2020 a organização da iniciativa esteve a cargo da Secção Regional do Sul e 

Regiões Autónomas, em colaboração com as restantes Secções Regionais, e teve 

Foto: Ângela Cândido, vinculada que representou os 

colegas da Secção Regional do Centro na cerimónia 
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lugar no dia 10 de dezembro. Em virtude das restrições impostas pela pandemia, a 

cerimónia decorreu em direto através do Youtube, tendo contado com a presença 

simbólica de um recém-vinculado de cada Secção Regional, em representação dos 

restantes colegas. 

 

Vale Formação 

 

A Secção Regional manteve a atribuição de um Vale Formação de 50 horas aos 

seus novos membros, inscritos ao longo do ano. Em 2020, foram atribuídos 128 

vales de formação. 

A atribuição do vale formação visa contribuir para estimular uma cultura profissional 

assente na atualização contínua de conhecimentos e na aquisição de competências 

diferenciadoras por parte dos membros, desde o início do seu percurso profissional. 

O detentor do vale poderá selecionar as ações/cursos ou iniciativas de natureza 

formativa nas quais pretende usufruir do vale, de entre o leque de iniciativas 

organizadas e disponibilizadas pela SRC-OF. Trata-se de um estímulo inicial aos 

seus novos membros, e que corresponde, essencialmente, à “devolução” da jóia de 

inscrição paga pelo sócio em iniciativas formação. 

 

 

 

O regulamento do Vale Formação está disponível em 

https://srcordemfarmaceuticos.pt/_srcof/wp-

content/uploads/2019/08/Regulamento_ValeForma%C3%A7%C3%A3o.pdf 

 

 

 

https://srcordemfarmaceuticos.pt/_srcof/wp-content/uploads/2019/08/Regulamento_ValeForma%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://srcordemfarmaceuticos.pt/_srcof/wp-content/uploads/2019/08/Regulamento_ValeForma%C3%A7%C3%A3o.pdf
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Dia Nacional do Farmacêutico 

 

A organização das comemorações do Dia Nacional do Farmacêutico esteve, em 

2020, a cargo da Secção Regional do Norte, tendo sido assinalado, no dia 26 de 

setembro, através de uma cerimónia emitida em direto através do canal de Youtube. 

A sessão, não obstante a diferença de formato, integrou a habitual homenagem aos 

farmacêuticos que completaram 50 anos de formação, bem como a atribuição do 

prémio Sociedade Farmacêutica Lusitana aos jovens farmacêuticos que concluíram 

o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas com as classificações mais 

elevadas.  

 

Serviços aos membros 

 

Seguro de Responsabilidade Civil Profissional 

A Secção Regional do Centro manteve a disponibilização aos membros, em 

situação regular, de um Seguro de Responsabilidade Civil Profissional, contratado 

junto da seguradora FIDELIDADE, garantindo um limite de indemnização de € 

100.000,00, por sinistro e anuidade. 

O seguro salvaguarda os atos praticados, decorrentes da intervenção profissional 

do farmacêutico, e que possam motivar a sua responsabilização civil. 

 

Gabinete de Aconselhamento Jurídico 

A Secção Regional do Centro manteve em funcionamento o Gabinete de Apoio 

Jurídico aos membros da Secção Regional, para a prestação de serviços de 

aconselhamento jurídico em questões relacionadas com o exercício da profissão, 

funcionando, mediante marcação prévia, às sextas-feiras, da parte da tarde, 

podendo a consulta ser presencial ou telefónica. 

 

Bolsa de Emprego 

No sentido de tornar mais eficaz a gestão das bolsas de emprego a funcionar nas 

Secções Regionais, foi criada uma ferramenta de gestão partilhada por todas as 

Secções Regionais - a Bolsa de Oportunidades da Ordem dos Farmacêuticos 

(BOOF). 
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A BOOF é um espaço virtual dinâmico destinado à inserção de oportunidades pelas 

entidades interessadas e à inserção de candidaturas apresentadas pelos 

farmacêuticos. Neste espaço o farmacêutico pode construir o seu perfil de 

candidato e personalizar a informação para cada oferta. Por outro lado, as 

entidades poderão gerir as oportunidades colocadas, consultando o perfil dos 

candidatos e podendo contactá-los diretamente através da plataforma.    

 

 

Desenvolvimento Profissional e Contínuo 

 

A conjuntura sanitária que se viveu em 2020 veio 

alterar as prioridades e iniciativas formativas que 

estavam definidas para o ano, reorientando-as 

para a capacitação do farmacêutico na resposta 

a todos os problemas sanitários emergentes da 

pandemia. A resposta a estes problemas exige 

uma atuação multidimensional e multidisciplinar, 

apelando a medidas em diversos domínios. Desde logo, e como prioridade, no 

domínio da saúde pública, preservando a saúde e a vida das pessoas. 

O conjunto de iniciativas de natureza formativa, organizadas ao longo do ano, teve 

como objetivo preparar o farmacêutico para uma intervenção vocacionada para a 

abordagem a todas estas vertentes. 

 

Curso de Administração de Vacinas e Medicamentos Injetáveis – 

Formação Inicial Conducente à Certificação 

 

A Portaria 1429/2007, de 2 de novembro, com as alterações introduzidas pela 

Portaria 97/2018, de 9 de abril, consagra que os serviços farmacêuticos incluem a 

administração de medicamentos e de vacinas não incluídas no Plano Nacional de 

Vacinação, sendo que o Conselho Diretivo do INFARMED I.P. deliberou que a 

administração de vacinas nas farmácias de oficina é da responsabilidade do 

farmacêutico diretor técnico da farmácia de oficina, devendo ser executada por 

farmacêuticos com formação adequada reconhecida pela Ordem dos 

2.  

Formação e 

aquisição de 

competências  

2.  
Formação e 

aquisição de 

competências 
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Farmacêuticos. A formação habilitará o farmacêutico com competências para a 

administração de medicamentos por via subcutânea e intramuscular, vias de 

administração estas que são as adequadas para a maioria das vacinas e dos 

medicamentos injetáveis em ambulatório. 

Neste sentido, a SRC-OF reformulou o seu programa de formação nesta área, 

aprofundando a abordagem de todos os temas que integram os requisitos para o 

reconhecimento da formação no âmbito da administração de vacinas e 

medicamentos injetáveis aprovados pela Ordem – na área da Administração de 

Vacinas e Medicamentos Injetáveis em farmácia comunitária. 

O curso, de 11 horas no total (1,5 CDP), teve como coordenadora científica e 

formadora Olga Borges, Professora Auxiliar da Faculdade de Farmácia da 

Universidade de Coimbra, responsável, entre outros, pelo módulo de “Tecnologia 

de Produção de Vacinas e Adjuvantes” e Investigadora Principal da área de 

investigação “vacinas e adjuvantes” do Centro de Neurociências e Biologia Celular 

da Universidade de Coimbra.  

Foram organizadas 3 edições deste curso: 

- 16 e 17 de janeiro de 2020 (1.ª Ed.) │ 5 participantes 

- 3 e 4 de fevereiro de 2020 (2.ª Ed.) │ 12 participantes 

 

Entretanto, no 2.º semestre do ano, o curso foi novamente revisto, no sentido de 

ser adaptado às novas exigências e recomendações impostas pela pandemia.  

Nesta medida, a Secção Regional passou a disponibilizar o curso em regime misto: 

formação teórica em regime de e-learning (6 horas) em horário pós-laboral, e treino 

prático em regime presencial (4 horas), com limitação do número de participantes. 

A coordenação técnica e científica do curso esteve a cargo da Prof. Doutora Olga 

Borges, da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, sendo a 

componente prática da responsabilidade do farmacêutico Dr. Norberto Loureiro 

Cardoso. 

Foram organizadas 3 edições do curso: 

- 15 a 19 de setembro (1.ª Ed.) │ 33 participantes, distribuídos por 3 turmas 

práticas. 

- 25 de setembro a 2 de outubro (2.ª Ed.) │ 16 participantes, distribuídos por 2 

turmas práticas. 

- 29 a 31 de outubro (3.ª Ed.) │ 20 participantes, distribuídos por 2 turmas práticas. 
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Curso “Suporte Básico de Vida – INEM”  

 

A paragem cardiorrespiratória (PCR) é um acontecimento súbito, constituindo-se 

como uma das principais causas de morte na Europa e nos Estados Unidos da 

América. Afeta entre 55 a 113 pessoas /100.000 habitantes, estimando-se entre 

350.000 a 700.000 indivíduos afetados por ano só na Europa. A análise efetuada 

aos equipamentos de DAE (Desfibrilhação Automática Externa) utilizados logo após 

uma paragem cardíaca, indica uma elevada percentagem (76%) de vítimas com um 

incidente arrítmico (Fibrilhação Ventricular) na base das situações de paragem 

cardiorrespiratória. Desta análise conclui-se que a rápida atuação de quem 

presencia a PCR é fundamental neste momento crítico, sendo que a atuação para 

a resolução da situação deverá ser enquadrada pela designada Cadeia de 

Sobrevivência. 

No âmbito da competência para a administração de vacinas e medicamentos 

injetáveis, atribuída aos farmacêuticos detentores da respetiva formação, esta só 

será certificada aos farmacêuticos que detenham cumulativamente formação válida 

na área do Suporte Básico de Vida. 

A SRC-OF deu continuidade à sua parceria com a LTM Consultoria, Lda., que se 

encontra acreditada pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para 

proporcionar formação em Suporte Básico de Vida. 

Em conformidade com os requisitos do INEM, este curso só poderá funcionar com 

um mínimo de 4 participantes e um máximo de 6, tendo-se realizado em estrito 

cumprimento das regras sanitárias pela situação de emergência sanitária. 

 

Foram organizadas 9 edições do curso, todas elas com 6 formandos: 13 de janeiro 

│ 10 de fevereiro │ 17 de fevereiro │ 20 de fevereiro │ 28 de setembro │ 13 de 

outubro │ 26 de outubro │ 5 de novembro │ 20 de novembro 
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Curso: “Aspetos práticos da legislação aplicável aos medicamentos 

manipulados” 

 

A área dos medicamentos manipulados foi assumida como uma das prioridades do 

nosso plano de ação, em termos 

de formação e aquisição de 

competências. De facto, os 

medicamentos manipulados têm 

vindo a assumir uma importância 

crescente na terapêutica 

contemporânea, não somente em 

Medicina Humana, como também 

em Medicina Veterinária, 

constituindo-se como uma área central de diferenciação profissional. Assim, e na 

continuidade do curso “Manipulados – da teoria à inovação”, organizado em 2019, 

a SRC-OF organizou o curso “Aspetos práticos da legislação aplicável aos 

medicamentos manipulados”, que decorreu nos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro 

de 2020. 

Este curso teve como objetivo contribuir para a formação dos farmacêuticos que 

têm a seu cargo a preparação de medicamentos manipulados, proporcionando-lhes 

uma visão detalhada da legislação aplicável e estimulando-os a adaptar soluções 

técnicas que permitam aliar a preparação de medicamentos com qualidade, 

segurança e eficácia ao cabal cumprimento das exigências regulamentares. 

O curso teve como formador Maurício Barbosa, Professor da Faculdade de 

Farmácia da UP, Bastonário da OF de 2009 a 2016, e especialista na área dos 

medicamentos manipulados, tendo criado e dirigido o CETMED, no âmbito do qual 

desenvolveu uma estratégia de promoção dos medicamentos manipulados nas 

farmácias comunitárias. 

O curso teve a lotação máxima definida, de 20 participantes, oriundos de vários 

pontos do país. 
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Ciclo de webinars relacionados com a pandemia de COVID-19 

 

A Secção Regional do Centro promoveu um conjunto de webinars relacionados com 

diversas vertentes da pandemia, promovendo a atualização de conhecimentos e a 

discussão em torno de vários temas emergentes sobre o tema. 

Foram organizados 5 webinars, que seguidamente se detalham: 

 

- Webinar │ “Luto em Tempo de Pandemia” │ 24 de setembro de 2020, 

tendo contado com 200 participantes. 

 

 

- Webinar │ “COVID 19 - o que esperar de uma vacina? Urgência, 

incertezas e aspetos éticos” │ 15 de outubro de 2020, tendo contado 

com 300 participantes. 
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- Webinar │Perturbações de Ansiedade em contexto de pandemia – 

sinais de alerta e estratégias de gestão │29 de outubro 2020, tendo 

contado com 323 participantes 

 

 

- Webinar │ COVID 19 – testes rápidos de pesquisa de antigénios e 

anticorpos. Fundamentos teóricos, limitações e aspetos práticos │2 

edições – 12 e 17 de novembro de 2020, tendo contado com 450 

participantes 
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- Webinar │ Saúde Infantil em Tempo de Pandemia│18 de novembro de 

2020, tendo contado com 230 participantes 
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Literacia em Saúde 

 

O exercício da atividade farmacêutica tem como 

objetivo essencial a pessoa do doente e, neste 

sentido, o farmacêutico deve comprometer-se 

com as necessidades do doente/cidadão, 

relacionadas com o medicamento e com a 

promoção da saúde em geral, assumindo uma 

atitude pró-ativa na área da educação para a 

saúde. Assim, uma das prioridades do nosso 

mandato passa pela organização de iniciativas de promoção da literacia em saúde, 

também voltadas para o cidadão, essencialmente na esfera da promoção da saúde 

e prevenção da doença. Neste enquadramento, a maioria das conferências 

organizadas em 2020 pela Secção Regional, tendo como tópico central a COVID-

19, foram abertas aos cidadãos em geral. 

 

 

Multidisciplinaridade e integração de cuidados 

 

Na sua prática profissional, o farmacêutico deve ter sempre presente que, do 

resultado da sua intervenção, irão depender, em grande medida, os resultados 

clínicos dos doentes. Para o resultado da intervenção profissional concorrem 

diversos fatores, destacando-se, para além da competência profissional, o trabalho 

multidisciplinar, o envolvimento concertado dos vários parceiros na área da saúde 

e o estabelecimento de redes de concertação envolvendo diversos sectores da 

sociedade, as autoridades políticas e de saúde, a universidade e restantes 

associações profissionais. 

Destacamos, neste enquadramento, as seguintes atividades e projetos: 

 

Fórum Regional do Centro das Ordens Profissionais (FoRCOP) 

 

A Secção Regional da Ordem dos Farmacêuticos, na qualidade de membro do 

FoRCOP, manteve a sua colaboração com esta estrutura.  

3.  
O Farmacêutico 

na Comunidade 
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Ordens Profissionais da área da saúde 

 

Mantivemos a nossa participação ativa no seio do grupo de Ordens Profissionais da 

Saúde, da região centro, com o objetivo de serem promovidas iniciativas de 

interesse transversal às Ordens representadas, que necessariamente adquirirão 

maior substância e relevância pela diversidade dos profissionais que integra. 

 

Fundo “Todos Por Quem Cuida” 

 

Na emergência da pandemia por 

SARS-CoV-2, A Ordem dos 

Farmacêuticos e a Ordem dos 

Médicos, com o apoio da Associação 

Portuguesa da Indústria 

Farmacêutica (Apifarma) e de outras instituições da sociedade civil, criaram uma 

Conta Solidária para apoiar todos os profissionais que estão na linha da frente a 

combater a Covid-19. 

A iniciativa "Todos Por Quem Cuida", aberta à sociedade civil, possibilita a entrega 

de donativos financeiros, mas também de equipamentos hospitalares, 

equipamentos para proteção individual e outros materiais determinantes para a 

segurança e qualidade dos cuidados prestados aos portugueses. 

O apoio destina-se a todos os profissionais de saúde, nomeadamente assistentes 

operacionais, secretários clínicos, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, 

enfermeiros, farmacêuticos, médicos e tantos outros, mas, também às forças de 

segurança, bombeiros, cuidadores, entre outras profissões chamadas a estar na 

linha da frente e a cuidar de todos nós. 

A identificação das necessidades no terreno é da responsabilidade de uma 

Comissão de Acompanhamento, na qual está representado um elemento da 

Secção Regional do Centro. 

No âmbito deste movimento solidário foi promovida, na região centro, no dia 28 de 

maio, uma visita à Lousã, na qual uma comitiva constituída por representantes das 

Secções Regionais da Ordem dos Farmacêuticos e da Ordem dos Médicos 
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participou numa acção simbólica de doação de equipamentos de proteção 

individual a três farmácias e um laboratório de análises clínicas. 

  

 

Ainda promovida pelo movimento solidário Todos Por Quem Cuida, a Secção 

Regional participou, no dia 1 de junho, numa acção simbólica de doação de viseiras 

pediátricas à Liga dos Pequenitos do Hospital Pediátrico de Coimbra. 

 

     

 

 

Cooperação Universitária e com as Associações Estudantis 

 

Ao longo de 2020 mantivemos a nossa colaboração e parcerias em curso com as 

Universidades e Associações de Estudantes, tendo estabelecido novas 

colaborações neste âmbito.  
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Conselho Consultivo da Faculdade de Ciências da Saúde da 

Universidade da Beira Interior 

 

A Secção Regional do Centro da OF integra o Conselho Consultivo da Faculdade 

de Ciências da Saúde da UBI, tendo participado nas diversas reuniões ocorridas 

em 2020, no sentido da operacionalização das atividades aprovadas, bem como 

nas reuniões tendentes à definição do plano de atividades para 2021. 

O Conselho Consultivo pretende constituir-se como uma plataforma de trabalho 

transversal e interdisciplinar entre a Universidade, concretamente com o Centro de 

Investigação em Ciências da Saúde, e vários sectores da sociedade civil. Para além 

de representações de responsáveis de autarquias da região, de escolas, 

associações de doentes, entre outros, os farmacêuticos estiveram representados 

por várias das suas associações. Para além da OF, estiveram representadas a 

Associação Nacional das Farmácias e a Associação de Farmácias de Portugal. 

 

 

Participação nas Estruturas de Definição das Políticas de Saúde Locais 

 

A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, que aprova a Lei-quadro da transferência de 

competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, dispõe 

no seu artigo 4.º que a transferência das novas competências para as autarquias 

locais e entidades intermunicipais é efetuada em 2019 e 2020, admitindo-se a sua 

concretização gradual, nos termos nele previstos. O município de Coimbra exerceu, 

em 2020, as competências transferidas ao abrigo do referido diploma, em todas as 

áreas incluindo a área da saúde. Nessa medida, encontra-se neste momento em 

desenvolvimento a Estratégia Municipal de Saúde para o município de Coimbra, na 

fase de geração de consensos sobre as prioridades de atuação, estabelecendo-se 

a base da definição dos objetivos e eixos estratégicos de intervenção.  

Para o desenvolvimento desta Estratégia de Saúde para o município, foi instalado o 

Conselho Municipal de Saúde de Coimbra, órgão consultivo destinado a promover 

a articulação e cooperação entre as várias entidades, locais, regionais e nacionais 

que operam no âmbito da saúde, e para o qual foi convidada a Secção Regional do 

Centro da OF, representada neste órgão consultivo pela Presidente da Direcção 
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Regional. Neste âmbito, Anabela Mascarenhas participou nas diversas reuniões 

promovidas ao longo de 2020, para a discussão das prioridades em saúde para o 

município. 

 

 

Ao longo do ano de 2020 houve necessidade de 

se proceder a um conjunto de obras de 

conservação e recuperação de algumas zonas 

do edifício sede, danificadas pela infiltração de 

águas pluviais. A intervenção passou pela 

substituição de caleiras e pela reparação e 

pintura de paredes. Adicionalmente, houve 

necessidade, também, de substituição das 

bombas de efluxo do esgoto situado no piso da 

cave, por avaria. 

 

 

 

 

 

Ao nível do Conselho Jurisdicional Regional do 

Centro foram acionados, em 2020, 2 processos de 

apreciação liminar e 2 processos disciplinares. 
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Total de Membros Ativos (31.12.2020) 2817 

Novas Admissões (2020) 128 

Cancelamentos e Suspensões (2020) 52 

 

 

 

 

Agradecimentos 

 

A Direção Regional do Centro agradece aos Colegas que integram os Órgãos 

Sociais, aos membros da Secção Regional, Colaboradores e Consultores, pela 

dedicação no desempenho das suas funções, bem como aos Colegas que foram 

eleitos delegados às Assembleias Gerais da Ordem dos Farmacêuticos pelo 
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ASSEMBLEIA REGIONAL 
 

CONVOCATÓRIA 

No uso dos poderes que me são conferidos pelo artigo 42.º, n.º 3, do Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos e 

para os fins do disposto nos artigos 41.º e 42.º, n.º 1, do mesmo Estatuto, convoco a Assembleia Regional da 

Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos para reunir no próximo dia 16 

de março de 2021, pelas vinte horas e trinta minutos, via videoconferência nos termos do art. 5.º da Lei n.º 1-

A/2020, de 19 de março, na sua atual redação, com a seguinte: 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

1. Informações; 

2. Aprovação da Ata da Assembleia Regional anterior; 

3. Informação sobre a Sede da Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas e Direção Nacional da Ordem 

dos Farmacêuticos; 

4. Apreciação sobre a proposta da Direção Nacional relativa ao Código Deontológico da Ordem dos 

Farmacêuticos;  

5. Discussão e deliberação sobre o Relatório de Atividades e Contas da Secção Regional do Sul e Regiões 

Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos referente a 2020; 

6. Apreciação sobre o Relatório de Atividades da Direção Nacional da Ordem dos Farmacêuticos referente a 

2020; 

7. Apreciação sobre as Contas da Direção Nacional da Ordem dos Farmacêuticos referente a 2020; 

8. Apreciação sobre as Contas Consolidadas da Ordem dos Farmacêuticos referente a 2020; 

9. Eleição dos Delegados à Assembleia Geral a realizar no dia 26 de março de 2021, pelas vinte horas e trinta 

minutos, via videoconferência; 

10. Apreciação e discussão de outros assuntos que os Delegados considerem relevantes para a profissão. 

Se à hora designada não estiver presente o número suficiente de membros, a Assembleia realizar-se-á meia hora depois 
com qualquer número. 
 
Lisboa, 08 de março de 2021, 
 

O Presidente da Mesa da Assembleia Regional do Sul e Regiões Autónomas 

 

 
 

João Filipe Norte 
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Caros colegas, 

O último ano foi marcado pela incerteza, pelo medo, pela instabilidade e por desafios. Para os farmacêuticos 

portugueses, foi um período que colocou à prova a capacidade de adaptação, de reinvenção e superação. O 

compromisso para com a saúde dos nossos cidadãos foi notável, e acreditamos que a história e o nosso país 

reconhecerão o nosso contributo ao combate a esta pandemia. 

Paralelamente, na Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos procuramos 

envidar todos os esforços para responder às necessidades dos farmacêuticos no contexto pandémico. Contudo, 

não nos limitamos a responder aos desafios quotidianos impostos na pandemia. Desafiamo-nos a estruturar um 

percurso de sucesso, em prol da regulação e representação da profissão, fundamentado na inovação, na 

transformação digital e no desenvolvimento profissional da instituição e da profissão farmacêutica. 

No âmbito do desiderato «O Farmacêutico como Prioridade estivemos focados na monitorização e melhoria 

contínua dos serviços que prestamos. Realce-se todos os esforços na área da comunicação, procurando uma 

relação mais próxima com os membros. Procuramos ajustar o projeto OFuturo, numa clara aposta no 

envolvimento e investimento nas gerações futuras dos farmacêuticos. Pensando, igualmente, nas gerações 

futuras, continuamos a execução do desejado projeto Nova Sede, avançando para a realização e concretização 

deste marco. 

Sob o pilar «Valorização e Capacitação do Farmacêutico», continuamos na persecução do desenvolvimento 

pessoal e cívico do farmacêutico. Recebemos na nossa Ordem diversos intervenientes do panorama social e 

político, discutindo diferentes de assuntos relevantes para a sociedade. Ao receber estas individualidades na 

casa dos farmacêuticos, esperamos vir a conseguir um dia projetar o farmacêutico no envolvimento social e 

cívico. Assumimos o desenvolvimento profissional como uma prioridade, investindo em novos recursos e 

ferramentas que nos permitirão promover a acessibilidade dos farmacêuticos a programas formativos atuais e 

robustos. Mantivemos a organização de diversas ações formativas, ajustadas à realidade virtual, e iniciativas 

como o «Ciclo de Conferências: debater a atualidade e desafiar o futuro». Conscientes da importância da 

discussão em torno do novo Código Deontológico, auscultamos as necessidades e perspetivas dos 

farmacêuticos sobre a importância da ética e deontologia principal. Baseados nesta evidência, iniciamos o 

processo de criação do «Programa de Capacitação para a Ética, Deontologia e Legislação». 

Reconhecendo a importância de valorizar o farmacêutico na sociedade, continuamos a implementar diversas 

iniciativas na área da intervenção comunitária e social. Particular destaque para a comemoração do marco dos 

100.000 alunos da Geração Saudável. Um momento especial, em que apresentamos o futuro deste projeto 

através da plataforma online do Projeto Geração Saudável Sénior. Mantendo o foco no paradigma da 

centralidade dos cuidados de saúde na pessoa com doença, e a sua participação ativa na definição destes 

cuidados, desenhamos e preparamos o futuro programa de aproximação às pessoas com doença, que será 

implementado durante o ano de 2021. 
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De forma sinótica, a Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas apresenta, no âmbito das suas iniciativas, 

um alcance global que o presente relatório coloca à apreciação de todos. 

Muitos projetos mereciam ser destacados, mas o relatório aqui está para dar a conhecê-los a todos. No que às 

contas diz respeito, foram tomadas adaptações da estrutura de custos para preparar a Secção para os anos de 

construção da Nova Sede. 

Importa evidenciar o acompanhamento, comunicação e participação da SRSRA nas políticas de saúde, em 

particular os delegados regionais no território insular. 

Agradecemos a todos os que se dedicaram e empenharam na prossecução das atividades reportadas neste 

documento, desde os elementos dos órgãos sociais, secretariado e todos os membros, em especial aqueles 

que procuraram envolver-se ativamente nas nossas iniciativas e nos desafiaram a superar-nos! 

O sucesso de 2020, é a prova viva das capacidades e resiliência dos farmacêuticos, e deve dar-nos alento a 

continuar a explorar e avançar rumo ao futuro! 

A Direção da Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos 

Luís Lourenço 

(Presidente) 

Bárbara Aranda da 

Silva 

Gizela Santos João Rijo Nuno Cardoso 
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Lista de Abreviaturas 

ADIFA Associação de Distribuidores Farmacêuticos 

ANF Associação Nacional das Farmácias 

APAC Associação Portuguesa de Analistas Clínicos 

APEF Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia 

APFH Associação Portuguesa de Farmácia Hospitalar 

APJF Associação Portuguesa de Jovens Farmacêuticos 

CFRSRSRA Conselho Fiscal Regional da Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas 

CIM Centro de Informação do Medicamento 

CJSRSRA Conselho Jurisdicional da Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas 

DGS Direção-Geral da Saúde 

DN Direção Nacional 

DPC Desenvolvimento Profissional Contínuo 

DRA Delegação Regional dos Açores 

DRM Delegação Regional da Madeira 

DSRSRA Direção da Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas 

EOF Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos 

FIP Federação Internacional Farmacêutica 

GS Geração Saudável 

INFARMED Autoridade Nacional do Medicamentos e Produtos de Saúde, I.P. 

MARSRSRA Mesa da Assembleia Regional da Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas 

MICF Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

OM Ordem dos Médicos 
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OF Ordem dos Farmacêuticos 

RAA Região Autónoma dos Açores 

RAM Região Autónoma da Madeira 

SRSRA Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos 

URM Uso Responsável do Medicamento 
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A Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas (SRSRA) da Ordem dos Farmacêuticos 

A Ordem dos Farmacêuticos (OF) é a associação pública profissional que regula a profissão farmacêutica em 

Portugal e representa os farmacêuticos portugueses. Além das competências e atribuições definidas da Lei-

Quadro das Associações Públicas Profissionais1, são atribuições gerais da OF definidas pelo Estatuto da Ordem 

dos Farmacêuticos (EOF):  

− Colaborar na definição e execução da política de saúde em cooperação com o Estado; 

− Defender a dignidade da profissão farmacêutica; 

− Fomentar e defender os interesses da profissão farmacêutica; 

Na prossecução destas atribuições, a Ordem exerce a sua ação nos domínios social, científico, cultural, 

deontológico e económico da atividade farmacêutica. Por definição estatuária, a OF exerce a sua atividade a 

nível nacional e regional através, respetivamente, de órgãos de âmbito nacional e regional. Assim, é constituída 

pela Direção Nacional e Secções Regionais do Centro, do Norte e do Sul e Regiões Autónomas, bem como 

pelas Delegações Regionais dos Açores e da Madeira. Esta organização de natureza administrativa é 

complementada com estruturas profissionais que congregam, em Colégios de Especialidade ou Grupos 

Profissionais, os farmacêuticos que exercem nos vários ramos de atividade farmacêutica. 

A SRSRA tem atribuída uma área de jurisdição que compreende os distritos de Beja, Évora, Faro, Funchal, 

Lisboa, Portalegre, Santarém, Setúbal e Ponta Delgada. Consequentemente, as instituições de ensino superior 

nas quais é ministrado o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) e que pertencem à mesma 

área geográfica, são: Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve, Faculdade de Farmácia 

da Universidade de Lisboa, Instituto Superior de Ciências da Saúde – Egas Moniz, Universidade dos Açores 

(ciclos preparatórios) e Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. 

Na SRSRA existem 7796 

farmacêuticos ativos em exercício2, o 

que corresponde a 49,7% do total de 

farmacêuticos inscritos, nestas 

condições, na Ordem dos 

Farmacêuticos. Cerca de 71% dos 

farmacêuticos inscritos na SRSRA 

reportam morada nos distritos de 

Lisboa e Setúbal (Figura 1). Reportam 

morada nas Regiões Autónomas da 

 
1 Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro 
2 Dados a 28/02/2021 

Figura 1 Mapa de densidade de farmacêuticos por região 
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Madeira e Açores, cerca de 240 e 160 farmacêuticos, respetivamente3. 

 

Figura 2 Distribuição dos farmacêuticos inscritos na SRSRA por categoria etária 

No global, a classe farmacêutica 

inscrita na SRSRA é bastante jovem. 

Entre os farmacêuticos ativos e em 

exercício inscritos na SRSRA, mais de 

60% tem menos de 44 anos (Figura 

2). 

No respeitante às áreas profissionais, 

a nível nacional, uma grande maioria 

dos profissionais farmacêuticos 

(quase 60%) tem atividade profissional na farmácia comunitária, seguida das áreas farmácia hospitalar, indústria 

farmacêutica, análises, distribuição farmacêutica e investigação. Existe também um grupo representativo, cerca 

de 15%, que trabalha noutras áreas, como por exemplo consultoria científica e tecnológica.  

 

 

 

  

 
3 Dados recolhidos e tratados pelos serviços da SRSRA a 28/02/2021 

36%

27%

16%

13%

8%

≤ 35 35-44 45-54 55-64 ≥ 65

Figura 3 Distribuição de farmacêuticos por área profissional (Fonte: Farmacêuticos em números 2017) 
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Em termos organizacionais, a estrutura formal e executiva da SRSRA pode ser subdivida em (1) Órgãos Sociais, 

(2) Secretariado-Técnico e (3) Secretariado Administrativo. Esta estrutura é ordenada em diferentes unidades 

funcionais, com relações de colaboração e comunicação bem definidas (Figura 4 – Organograma da SRSRA).  

  

Figura 4 - Organograma da SRSRA 
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Órgãos Sociais da Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas (SRSRSA) da Ordem 

dos Farmacêuticos 

 

Mesa da Assembleia Regional  

 

 

Direção Regional  
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Conselho Jurisdicional Regional  

 

 

Conselho Fiscal Regional  
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Delegação Regional dos Açores  

 

 

 

Delegação Regional da Madeira  
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A adaptação ao contexto pandémico 

 

A pandemia por SARS-CoV-2 levou à adoção de medidas de contenção e mitigação do progresso 

exponencial da doença, a nível mundial. A generalidade dos países adotou medidas de restrição 

de mobilidade dos cidadãos e de preparação dos sistemas de saúde para controlar os impactos 

da pandemia. Os farmacêuticos, nas mais diversas áreas de intervenção, desempenharam um 

papel fundamental na resposta de Portugal à pandemia de COVID-19. 

A Ordem dos Farmacêuticos, enquanto regulador e representante da profissão, procurou garantir 

uma resposta adequada às necessidades dos farmacêuticos portugueses e na colaboração nas 

políticas de saúde. Acresce, naturalmente, a necessidade de adaptar a estrutura e iniciativas a 

um contexto de restrições e grandes exigência, que tornou 2020 num ano de desafios, e inerentes 

oportunidades. 

A SRSRA procurou reinventar-se para acompanhar as mudanças impostas, bem como criar 

soluções e ações à altura das necessidades de todos os membros.  

Em síntese, destacam-se as seguintes ações e iniciativas da SRSRA que objetivaram a adaptação 

ao contexto pandémico: 

− Adaptação dos serviços ao contexto de pandemia, que incluiu: a elaboração e aplicação 

de medidas de controlo de infeção nas instalações da OF; a transição dos serviços para 

regime de teletrabalho; alterações nas atividades formativas. 

− No atendimento ao membro e emissão de pareceres técnico-jurídicos (em particular 

referentes à aquisição, dispensa e gestão de dispositivos médicos e equipamentos de 

proteção individual, esclarecimentos relativamente às normas e orientações das 

autoridades de saúde e elucidações relativas à legislação produzida na resposta à 

pandemia); 

− No ajuste das atividades e iniciativas ao contexto digital, e num investimento e 

estruturação que perspetiva a transformação digital na estrutura; 

− No desenho e implementação de iniciativas e atividades que procuravam responder às 

questões e necessidades dos membros, face à situação de pandemia; 

− No apoio e colaboração em iniciativas diversas, nas quais se destaca o acompanhamento 

à DN na implementação inicial da «Bolsa de Voluntários da Ordem dos Farmacêuticos» 

e a representação da SRSRA e OF na iniciativa «Todos por Quem Cuida»; 

− Na criação de campanhas de comunicação dirigidas a farmacêuticos (procurando a 

disponibilização de informações relevantes) e sociedade (com o objetivo de valorizar o 

papel do farmacêutico no combate à pandemia); 

 

 

 



 

 

 

A. O Farmacêutico como prioridade 

A.1. Valorização da Profissão e da Ordem dos Farmacêuticos 

Reconhecendo e valorizando as atribuições estatutárias da OF a SRSRA procurou intervir de 

forma integrada e alinhada, em prol de uma maior valorização da profissão farmacêutica, na 

esfera política, social, cultural, deontológica, económica e profissional. Neste sentido, continuou 

a dinamização dos seus projetos, atividades e campanhas de sensibilização, procurando, em 

paralelo, a integração de uma visão de futuro e inovadora. 

A.1.1. Receção ao novo farmacêutico (Visite a página oficial) 

O contexto de pandemia obrigou a uma adaptação ao momento da inscrição. Fundamentado no 

período extraordinário atravessado, foi excecionalmente permitido aos recéns mestres em 

ciências farmacêuticos inscreverem-se exclusivamente online e com recurso apenas a meio 

excecionais. Reconhecendo a importância de otimizar e valorizar o momento de inscrição na OF, 

através da cedência das informações e ferramentas que permitem colmatar as dúvidas e 

questões mais prementes, assim como garantir o início de uma relação profícua, próxima e 

transparente ao longo do percurso profissional do novo membro, foram conduzidas as seguintes 

ações: 

− Criação de uma brochura de pré-inscrição na OF;  

− Criação de um guia de boas-vindas ao recém-farmacêutico; 

− Criação e implementação do Programa de Integração do Recém Farmacêutico. Que 

surge com o objetivo de disponibilizar ativamente informação aos novos membros da 

SRSRA que lhes permita um exercício profissional mais informado e consciente, bem 

como promover uma relação mais profícua e conhecedora entre o membro e a OF. Este 

programa tem duração de um ano, para 

cada farmacêutico, com início logo após a 

inscrição e compreende o envio de doze 

newsletters com conteúdo base definido.  

 

A.1.2. Cerimónia de Vinculação à Profissão Farmacêutica 

A Cerimónia de Vinculação à Profissão Farmacêutica procura ser um dos momentos mais 

simbólicos do percurso profissional dos Farmacêuticos, representando o começo de uma nova 

etapa pessoal e profissional. Nesta Cerimónia ocorre a leitura do Juramento Farmacêutico, 

adaptado do Juramento Farmacêutico redigido pela Federação Internacional Farmacêutica (FIP), 

https://www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/pagina-do-membro/


 

 

com o objetivo de garantir que os novos Farmacêuticos se comprometem, de modo simbólico, 

com os valores éticos e deontológicos que regem a profissão farmacêutica e assumem os seus 

deveres e responsabilidade para com a Profissão e os cidadãos. 

No ano 2020, a Cerimónia Nacional de 

Vinculação à Profissão Farmacêutica, foi 

subordinada ao tema “Transformar o 

Futuro”. Dado o panorama de pandemia, 

decorreu a 10 de dezembro, através de 

uma transmissão em direto no YouTube 

da Ordem dos Farmacêuticos, que 

contou com cerca 90 participantes online 

em direto, e mais de 300 visualizações 

posteriormente, sendo o momento do 

juramento farmacêutico preconizado por três jovens farmacêuticos que representaram cada 

secção regional. 

A organização desta Cerimónia ficou a cargo da SRSRA durante o ano de 2020. Incluiu a 

organização digital da cerimónia, bem como o envio de um kit físico para os cerca de 560 

farmacêuticos vinculados (inscritos entre novembro de 2019 e outubro de 2020), passando pelo 

alinhamento do programa e convites aos convidados nacionais e internacionais, bem como a 

divulgação digital para todos os recém-membros da OF.  

A cerimónia contou com a participação da Senhora Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, do 

Presidente da SRSRA, bem como do Presidente da FIP, Dominique Jordan. Contou-se ainda com 

a atuação do artista Tiago Nacarato. 

A.1.3. Bolsa de Oportunidades da Ordem dos Farmacêuticos 

A Bolsa de Oportunidades da Ordem dos Farmacêuticos (BOOF) é uma plataforma virtual, 

dinâmica e de acesso gratuito, que permite uma melhor articulação entre as entidades 

empregadoras e os Farmacêuticos que procuram uma oportunidade nas mesmas. Esta 

ferramenta permite a partilha de opções de emprego por parte das entidades interessadas e, 

paralelamente, possibilita a apresentação de candidaturas pelos farmacêuticos, sendo 

disponibilizado um espaço para dúvidas com o apoio direto dos serviços da Ordem dos 

Farmacêuticos.  

Durante o ano de 2020, a SRSRA inclui a divulgação desta plataforma, na sua estratégia de 

comunicação, contribuindo para um maior acesso a oportunidades de emprego no setor 

farmacêutico. Adicionalmente, a SRSRA foi também responsável pela coordenação logística e 

Figura 5 Representantes dos farmacêuticos vinculados na 

Cerimónia de Vinculação à Profissão 2020 



 

 

operacional da BOOF a nível regional, sendo que, em 2020, encontravam-se registadas 659 

entidades empregadoras e 3.459 farmacêuticos da área de jurisdição da SRSRA. 

A.1.4. Comemorações do Dia do Farmacêutico 2020 

No âmbito do Dia Nacional do Farmacêutico 2020, a SRSRA organizou, à semelhança de anos 

anteriores, algumas iniciativas, entre as quais:  

Sessão Dedicada aos Estudantes: “Desenvolvimento de Carreira: Definir um caminho de 

sucesso” 

- 28 de setembro, online 

A atividade contou com a participação de 372 estudantes do MICF, que tiveram a oportunidade 

de assistir à apresentação de duas sessões formativas intituladas “Rumo ao sucesso: uma 

farmacêutica, líder e Silicon Valley” e “Competências profissionais e pessoais: que futuro no setor 

farmacêutico?” e um debate sob o título “Se eu soubesse o que sei hoje…”, contando com 

diversos oradores farmacêuticos.  

Conferência na Região Autónoma da Madeira: “Garantir cuidados farmacêuticos na Região 

Autónoma da Madeira” 

- 30 de setembro, online 

A iniciativa contou com a participação de especialistas na área da geografia que descreveram o 

panorama nacional de acesso à saúde e a importância das farmácias comunitárias e rede de 

laboratórios de proximidade para esse acesso. O evento teve contou ainda com um debate 

intitulado “O contributo dos farmacêuticos para a cobertura universal de saúde”. Assistiram ao 

evento, cerca de 40 farmacêuticos e membros-estudante da Ordem dos Farmacêuticos.  

A.2.1. Apoio ao membro  

As secções regionais são responsáveis por dirigir a atividade da OF a nível regional. 

Subsequentemente, é sua competência assumirem o primeiro contacto com os membros em 

diversos assuntos e matérias, aos quais acrescem temas que se relacionam com as iniciativas e 

ações da SRSRA.  

No cumprimento dos desígnios e responsabilidades estatutárias, a SRSRA disponibilizou diversos 

serviços aos farmacêuticos. Em 2020, preconizava-se a monitorização dos serviços, 

perspetivando a construção de uma cultura de melhoria contínua. Em suma, destacam-se as 

seguintes métricas: 



 

 

− Atendimento geral: foram atendidas pelos serviços, em primeira linha (i.e., contactos 

telefónicos gerais), mais de 3.200 chamadas pelos serviços SRSRA; 

− Requerimentos de mudança de situação (suspensão, isenção, cancelamento e 

reativação): foram rececionados 387 requerimentos no ano de 2020; foram concluídos e 

despachados mais 295 processos pendentes de anos anteriores; somam-se, ainda, 

diversos esclarecimentos telefónicos e via e-mail; 

− Reconhecendo a importância do esclarecimento de questões de caráter jurídico 

relacionadas com o exercício da atividade farmacêutica, a SRSRA disponibilizou o apoio 

do Gabinete de Aconselhamento Jurídico, com funcionamento às quartas-feiras úteis 

entre as 14H00 e as 18H00. Foram, deste modo, realizadas cerca de 11 consultas 

presenciais, via correio eletrónico, e 109 via telefone, facilitando o acesso a este serviço 

a todos os membros da SRSRA, independentemente da sua área de residência. 

Acrescem, ainda, 86 pareceres técnico-jurídicos endereçados através de correio 

eletrónico. 

A.2.2. Seguro de Responsabilidade Civil  

A OF disponibiliza aos seus Membros um seguro de Responsabilidade Civil Profissional, numa 

perspetiva de proteção profissional dos mesmos. O referido seguro garante o pagamento das 

indemnizações que, de acordo com a legislação em vigor, possam ser exigidas aos 

Farmacêuticos, em consequência de erro, omissão ou negligência do próprio no exercício da sua 

atividade profissional. O seguro contratado pela SRSRA prevê um capital de 100.000€ por sinistro 

e anuidade para cada Farmacêutico da SRSRA. Durante o ano 2020, a SRSRA promoveu a 

divulgação deste Seguro junto dos seus membros, esclarecendo todas as questões e dúvidas 

que surgiram sobre o mesmo. 

A.2.3.  “Ser Farmacêutico Dá Vantagens” – benefícios para os sócios na aquisição de bens 

e serviços 

O projeto "Ser Farmacêutico dá Vantagens" visa possibilitar o acesso a condições especiais na 

aquisição de bens e serviços a terceiros, estabelecendo-se, para este efeito, parcerias com 

empresas e instituições em diversas áreas, enquadradas nos diversos interesses dos membros 

da SRSRA. Este projeto permite ainda que cônjuges, descendentes e ascendentes em primeiro 

grau gozem das condições acordadas. Todos os membros da SRSRA podem aceder aos 

diferentes protocolos estabelecidos, bem como às suas condições, através do acesso ao site da 

OF (www.ordemfarmaceuticos.pt), no qual constam as informações sobre estas parcerias 

estabelecidas, subdivididas nas seguintes categorias: 

- Saúde e Bem-Estar; - Hotéis; 



 

 

- Viagens e Lazer; 

- Bancos; 

- Restaurantes; 

- Diversos. 

A informação é atualizada regularmente aquando da existência de alterações significativas e divulgada 

através dos meios de comunicação da OF. No ano de 2020, foram firmados 11 novos protocolos, num 

total de mais de 100 parcerias estabelecidas. Durante o referido ano, houve ainda um maior foco na 

divulgação dos protocolos existentes.  

A.2.4. Monitorização dos contactos e avaliação da satisfação de serviços 

A eficiente implementação de metodologias de gestão de recursos associados às diversas áreas de 

intervenção da OF, pressupõe uma monitorização efetiva das necessidades dos mesmos. Neste contexto, 

a SRSRA procurou estudar e encontrar diferentes estratégias de monitorização da quantidade de 

contactos realizados pelos Farmacêuticos, a nível presencial e telefónico, considerando as diversas 

temáticas, designadamente: inscrição (ver número 1), quotização, recibos, emissão de declarações, 

formação contínua, projetos e eventos, entre outros. Os modelos desenvolvidos serão implementados 

durante o ano de 2021, de forma a promover e fomentar um espírito de melhoria contínua, enquadrado 

com as necessidades dos membros da SRSRA. 

 

A.2.5. Projeto “OFuturo: Envolver e capacitar as gerações futuras”   

A aproximação aos alunos do MICF, futuros farmacêuticos, é 

prioritária na prossecução do desenvolvimento da profissão.  

Neste sentido, a Direção da SRSRA continuou, no ano de 2020, 

a impulsionar o projeto "OFuturo", o qual mereceu uma 

reestruturação por forma a acolhendo as Associações e Núcleos 

Estudantis da sua área de jurisdição e recebendo-as em sede de 

audiência, procurando intensificar o contacto o desenvolvimento de ações conjuntas com estas 

estruturas e, consequentemente, com os estudantes. Desta forma, foi possível promover uma 

colaboração mútua, através do reconhecimento das principais necessidades, preferências e 

prioridades dos estudantes, assim como através da participação nas ações por eles desenvolvidas. 

Durante o ano de 2020, foi iniciada uma restruturação do projeto “OFuturo”, a implementar durante o 

ano de 2021. Nesse âmbito, foi realizada uma reunião com todas as associações de estudantes para 

recolher contributos.  

 

 



 

 

a. Colaboração com as Associações de estudantes  

Foi mantida a estreita relação com as associações de estudantes da área de jurisdição da SRSRA. Esta 

colaboração efetivou-se através do apoio pecuniário anual dado a cada uma das associações de 

estudantes, mediante um esquema previamente definido e que assenta no plano de atividade das 

mesmas e nível de colaboração realizado com a SRSRA, nomeadamente no que diz respeito à 

divulgação de iniciativas e divulgação da categoria de membro-estudante da Ordem dos 

Farmacêuticos.  

b. Receção ao Aluno Estagiário 

À semelhança dos anos anteriores a SRSRA promoveu no dia 25 de 

maio, sessões de receção a 237 alunos finalistas do MICF, que 

frequentaram as instituições de ensino da sua área de jurisdição, 

nomeadamente, o Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz, 

a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, a 

Universidade do Algarve e a Faculdade de Farmácia da Universidade 

de Lisboa, que iniciaram no ano de 2020 o estágio curricular.  

Esta iniciativa tem como objetivo, não só uma aproximação da OF aos seus futuros membros, mas 

também uma maior visibilidade das áreas de intervenção da OF, das suas atribuições estatutárias e do 

papel ativo que desempenha para o crescimento e valorização da profissão farmacêutica, numa 

dimensão social, política e profissional.  

Estas sessões incluídas na iniciativa “Receção ao Aluno Estagiário” contaram com a apresentação da 

instituição, dos seus projetos e iniciativas, e ainda dos desafios futuros da profissão. Adicionalmente, 

foi realizada uma sessão de apresentação de cada área de atividade profissional do farmacêutico, onde 

existiu a colaboração de diversos membros da SRSRA que puderam apresentar o seu trabalho e área 

de atividade aos futuros farmacêuticos.  

c. Promoção de estágios na Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas para estudantes de 

Ciências Farmacêuticas ou jovens farmacêuticos 

Durante o ano de 2020, a SRSRA integrou na sua equipa um estudante do 5.º ano do MICF, que teve 

oportunidade de colaborar com a estrutura durante todo o ano de 2020 e cujo programa de estágios focou 

nos seguintes objetivos: 

- Implementação e dinamização do Projeto Geração Saudável Sénior; 

- Conhecimento da história da OF desde a sua criação, os principais fundadores, e as atividades que 

marcaram a profissão farmacêutica; 

- Promoção de um conhecimento aprofundado do Estatuto da OF; 



 

 

- Participação ativa em reuniões de trabalho e na organização das atividades plasmadas no Plano de 

Atividades e aprovadas em Assembleia Regional; 

- Promoção de um conhecimento aprofundado dos procedimentos administrativos inerentes aos 

processos dos membros da SRSRA e respetivas atualizações; 

- Contacto com a realidade profissional, metodologias de trabalho e orgânica interna da instituição; 

- Contribuir para a otimização da comunicação da SRSRA, nos seus meios tradicionais (website, 

aplicação móvel e redes sociais); 

- Desenvolvimento de competências inerentes à organização e gestão de atividades. 

Numa fase inicial, foi solicitado à estagiária que indicasse as suas áreas de maior interesse, através do 

preenchimento de um formulário de necessidades. Considerando as áreas de interesse mencionadas pela 

estagiária e as necessidades existentes dentro da estrutura, a mesma foi alocada ao Projeto Geração 

Saudável Sénior como projeto principal. Durante todo o período de estágio, foi apresentada toda a estrutura 

da Ordem dos Farmacêuticos, bem como as demais associações setoriais, nomeadamente, a Associação 

Nacional das Farmácias (ANF), a Associação Portuguesa de Jovens Farmacêuticos (APJF) e a Associação 

Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares (APFH).  

d. Membro Estudante da Ordem dos Farmacêuticos 

Podem ser Membro Estudante da OF (categoria de membro 

plasmada na redação do Estatuto da Ordem dos 

Farmacêuticos definida pela Lei n.º 131/2015, de 04 de 

setembro) os estudantes de 4.º e 5.º ano do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF). 

Compreendendo a oportunidade de aproximação dos 

futuros farmacêuticos à sua Ordem Profissional, a SRSRA divulgou, durante o ano de 2020, esta categoria 

de membro da OF de forma proativa e dinâmica, captando a atenção dos estudantes através de uma 

divulgação dirigida, em eventos e plataformas digitais.  

No que concerne ao balanço global, foram concretizadas 236 novas inscrições. Globalmente estão 

registados 354 membros-estudantes provenientes das seguintes instituições de ensino superior: Faculdade 

de Farmácia da Universidade de Lisboa (271), Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz (17), 

Universidade do Algarve (48) e Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (18). 

A.2.6. Comunicação Digital 

A SRSRA conta desde o final do ano de 2019, com a colaboração de uma assistente de comunicação, 

responsável pela gestão das ações da comunicação e operacionalização de ações informativas aos membros 

da SRSRA, nomeadamente informações relacionadas com quotização, legislação e outras comunicações 

relevantes para membros. 



 

 

Na estratégia de comunicação estão englobadas a conceção audiovisual e divulgação dos projetos, eventos, 

iniciativas, projetos, campanhas e formações, recorrendo à utilização de diferentes plataformas digitais: site 

institucional, landing pages, redes sociais, newsletters, entre outras. 

No que concerne às redes sociais, a SRSRA manteve a sua presença ativa no Facebook, contando com 6.337 

seguidores, com uma estratégia de conteúdos regulares, direcionados aos farmacêuticos, e alicerçados em 

informações e notícias na área da saúde, promoção de iniciativas internas, bem como de parceiros, atividades 

de desenvolvimento profissional da SRSRA. No ano de 2020, salienta-se ainda, a criação de uma campanha de 

valorização do farmacêutico, enquanto profissional de saúde ativo no combate da COVID-19, intitulada “Cuide 

de Si, Cuide de Todos” (veja aqui) esta é uma campanha digital que contou com o contributo de farmacêuticos 

de diversas áreas de atuação. 

Além de uma página principal da SRSRA, são ainda utilizadas e geridas as seguintes páginas de Facebook “Uso 

Responsável do Medicamento – Somos Todos Responsáveis” (12.535 Seguidores) e a página “Geração 

Saudável” (20.926 Seguidores). 

Realçar, também, as newsletters da SRSRA, como canal privilegiado que permite comunicar de forma direta 

com os membros através do e-mail. Este meio foi utilizado para a divulgação de: 

• Informações de cariz técnico: Normas, Notas informativas, Comunicados, entre outros; 

• Conteúdo mensal: Com informações sobre a SRSRA, campanhas, divulgação de eventos de alguns 

parceiros, divulgação de informação relevante a nível nacional e internacional; 

• Eventos: Divulgação pré-evento com o propósito e programa do mesmo. Divulgação pós-evento com 

o questionário de satisfação.  

• Formação Contínua: Dedica-se à divulgação de ações relativas ao desenvolvimento profissional, com 

informações gerais sobre as atividades formativas desenvolvidas pela SRSRA.  

 

A.2.7. Projeto Nova Sede da Ordem dos Farmacêuticos  

Durante 2020, a SRSRA continuou a envidar 

esforços tendo em vista o desenvolvimento do 

projeto nova sede, reafirmando a legítima 

ambição de dispor de uma sede renovada, 

modernizada e eficiente, que dignifique a 

instituição e que seja adaptada às necessidades 

atuais da Secção Regional e dos seus Membros. 

https://www.youtube.com/watch?v=SRgTTBFfJ2s


 

 

O ano de 2020 ficou marcado pelas seguintes ações: 

i. Decurso do procedimento de concurso público com prévia qualificação para a aquisição de 

serviços de empreitada, com conclusão da fase de prévia qualificação; 

ii. Revisão do projeto de execução da empreitada de construção da sede (empresa Betar Estudos, 

contratualizado através do procedimento de consulta prévia n.º 1/2020/SRSRA); 

iii. Alterações técnicas ao projeto de execução da empreitada de construção da sede; 

iv. Submissão e deferimento do projeto de segurança contra incêndios pela Autoridade Nacional de 

Emergência e Proteção Civil (ANEPC); 

v. Elaboração do procedimento de consulta prévia para a contratação da prestação de serviços 

financeiros para o financiamento da empreitada de construção da sede da Direção Nacional e da 

Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos, através do 

instrumento financeiro IFRRU, no âmbito Projeto Portugal 2020; 

vi. Diferimento da operação de loteamento pela Câmara Municipal de Lisboa; 

vii. Início da alteração de alvará, subsequente à operação de loteamento, perspetivando o futuro 

licenciamento de obra. 

A.3. Promoção do envolvimento e da participação dos Farmacêuticos, e da sociedade, no seio da Ordem 

A SRSRA, procurando o cumprimento dos desígnios da OF enquanto associação pública profissional que 

representa os farmacêuticos em território nacional, encetou no ano de 2019 uma estratégia de aproximação 

aos seus membros. Com o objetivo de promover uma participação mais ativa dos mesmos no crescimento e 

desenvolvimento das áreas de atuação da SRSRA, a nível regional, e da própria OF, a nível nacional. 

Neste sentido, foi intento da SRSRA disponibilizar aos seus membros um conjunto de ferramentas que facilitem 

o contacto com os serviços administrativos, técnicos e órgãos sociais da SRSRA. Adicionalmente, através de 

momentos de networking ou de contactos formais e informais, a SRSRA procurou ativamente feedback 

relativamente às diferentes estratégias adotadas para a prossecução dos objetivos propostos, assim como um 

contacto próximo, transparente e célere com todos os membros.  

A.3.1. Dia Aberto da SRSRA 

A atual conjuntura política, económica, social e financeira da profissão farmacêutica, transversal ao país, é uma 

preocupação diária da OF e, como tal, a OF enceta esforços no sentido de possibilitar uma resposta ativa e 

construtiva por parte da classe farmacêutica. Por sua vez, a SRSRA valoriza os contributos dos seus Membros, 

que considera cruciais para a sua boa gestão, destacando a importância da aproximação dos farmacêuticos e 

estudantes do MICF à Ordem dos Farmacêuticos. 

Neste sentido, a Direção da SRSRA encontrou-se disponível para receber, em datas agendadas previamente, 

os colegas que assim o pretendessem, como complemento às Assembleias Regionais, que se caracterizam 



 

 

como os espaços de excelência para a discussão dos assuntos da OF. Foram recebidos em sede de audiência 

dois colegas no decurso do ano de 2020. 

A.3.2. Orçamento Participativo da SRSRA (Visite a página oficial) 

O Orçamento Participativo da SRSRA emergiu da vontade de 

aproximar os farmacêuticos da sua Ordem, permitindo 

complementar os mecanismos participativos já existentes e 

incentivando os membros a apresentarem novas ideias e soluções 

que possam promover a valorização da profissão e/ou a resolução de 

problemas sentidos pela classe profissional.  

 

A primeira edição desta iniciativa contou com a apresentação de 9 

propostas, das quais 6 elegíveis, e que sofreram escrutínio e votação 

por parte de todos os membros da SRSRA. Durante o período de 

votação, foram recebidos 171 votos, dos quais 151 válidos (membros da SRSRA). A proposta vencedora e a 

ser implementada durante o ano de 2021, intitula-se “Prova de conceito para a implementação de plataforma 

informática/digital integradora de parceria farmacêutica de cuidados de proximidade ao doente”, sendo a 

Farmacêutica Miriam Capoulas a responsável do projeto.  

A.4. Participação responsável na definição de políticas na área da saúde 

Tendo sido já reconhecido por diversas estruturas políticas e económicas o valor económico e social do 

farmacêutico, bem como o valor acrescentado da sua integração na definição e discussão de políticas de saúde, 

à semelhança dos anos transatos, a SRSRA, em articulação com a DN, continuou a promover e marcar presença 

ativa nos momentos de discussão de políticas de saúde relacionadas com a sua área de atuação, assim como 

a identificar quais as oportunidades de intervenção farmacêutica e de desenvolvimento das competências dos 

próprios farmacêuticos. 

A.4.1. Relações institucionais 

À semelhança dos anos anteriores, potenciar as diferentes relações institucionais estabelecidas e promover 

ativamente a cooperação e entendimento entre diferentes entidades, particularmente as Administrações 

Regionais de Saúde, Ordens Profissionais e as respetivas Secções Regionais do Sul, bem como outras 

entidades do setor da saúde, Associações de Pessoas com Doença, entre outras, visando o desenvolvimento 

de competências multidisciplinares e agregadoras, foi uma das prioridades da SRSRA no ano de 2019. Assim, 

através de uma participação ativa nas políticas de saúde e desenvolvimento de projetos, iniciativas em conjunto 

com entidades do setor farmacêuticos ou de outras áreas de atividade, foi possível concretizar o objetivo de 

promover uma visão estratégica e multidisciplinar entre todos profissionais de saúde. Cumpre destacar as 

seguintes entidades, pela relação de proximidade e trabalho desenvolvido, e representações à responsabilidade 

da SRSRA:  

https://www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/srsra/https-www-ordemfarmaceuticos-pt-pt-srsra-orcamento-participativo/


 

 

- Contributo para o Atlas da Saúde da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis; 

- Participação na consulta pública de desenvolvimento do Plano Nacional para a Redução dos 

Comportamentos aditivos e das Dependências (PNRCAD) 2013-2020 do SICAD; 

- Contributos para a Estratégia Farmacêutica Europeia; 

- Grupo de Trabalho com a missão de estudar as alterações legislativas necessárias, com vista a uma 

maior eficácia e simplificação da fiscalização e do sancionamento da condução sob influência de 

substâncias psicotrópicas (Despacho n.º 9543/2019, de 03 de outubro de 2019), à responsabilidade da 

Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária; 

- Fórum Nacional Álcool-Saúde (FNAS), promovido pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos 

Aditivos e nas Dependências (SICAD); 

- Representação da OF na Comissão Consultiva da iniciativa ‘Lisboa Sem Sida’; 

- Apoio pecuniário para suporte dos custos com a equipa de acompanhamento ao projeto TARVII, para 

dispensa de medicamentos para o VIH/sida às farmácias comunitárias, no qual são parceiros o 

INFARMED, I.P., o Centro Hospitalar de Lisboa Central, a Associação Nacional das Farmácias, a 

Associação das Farmácias de Portugal e a Associação de Distribuidores Farmacêuticos; 

- Departamento de Qualidade da Direção-Geral da Saúde (DGS), no âmbito do Curso “Segurança para 

os Cuidados de Saúde”; 

- Associações de pessoas com doença, através de colaborações e organizações conjuntas de atividades, 

nomeadamente a Alzheimer Portugal, Associação de Jovens Diabéticos de Portugal, Sociedade 

Portuguesa de Esclerose Múltipla (SPEM), CarecaPower, Europacolon, Movimento de doentes pela 

vacinação (MOVA), e MiGRA Portugal.  

- Associações de Estudantes, em iniciativas várias; representação da SRSRA no Conselho Consultivo da 

AEFFUL; 

- Associações setoriais (ANF, AFP, APAC, APFH, APIFARMA e APJF) em diversas iniciativas; 

  



 

 

B. Valorização e Capacitação do Farmacêutico 

Consciente da importância do desenvolvimento profissional contínuo do 

farmacêutico, que assume um papel essencial no sistema de saúde e em 

todas as fases do circuito do medicamento, assim como nas várias áreas 

que compreendem a saúde, a SRSRA dinamizou, ao longo do ano de 2020, 

diversas ações de desenvolvimento profissional contínuo, com o objetivo 

de aprofundar as capacidades e os conhecimentos dos farmacêuticos.  

Nessa perspetiva, a SRSRA promoveu um plano de formação contínua, 

inicialmente planeado com ações de curta duração e longa duração, parcerias estratégicas com diferentes 

entidades e formadores, com o intuito de promover formação nas temáticas consideradas estratégicas, a custos 

reduzidos ou de forma gratuita, e com o objetivo de inovar e acrescentar valor à formação dos farmacêuticos e 

à sua intervenção no sistema de saúde. Como é conhecimento de todos, o ano 2020 ficou marcado pela 

existência de uma pandemia, que impediu a dinamização de ações formativas presencialmente, catalisando a 

transformação digital da formação dinamizada pela SRSRA.  

Neste sentido, a SRSRA foi obrigada à adaptação do seu plano de formação de contínua presencial. Neste 

âmbito, destacam-se a organização da formação à distância de caráter síncrono em vários tópicos transversais 

a todas as áreas do setor farmacêutico. Assim, salienta-se a existências de duas parcerias com companhias 

farmacêuticas, que permitiram a oferta de formação mais acessível a todos os farmacêuticos, bem como a 

implementação de Grupos de Trabalho da Formação Contínua da SRSRA, nas 5 áreas profissionais clássicas 

(Farmácia Comunitária, Farmácia Hospitalar, Indústria Farmacêutica, Distribuição Grossista e Análises Clínicas 

e Genética Humana), que possibilitam uma maior inovação na formação contínua da SRSRA.  

 

 

 

 

 



 

 

B.1. Aproximação dos Farmacêuticos à Política da Sociedade Civil 

A esfera política reconhece hoje a intervenção farmacêutica, nas suas diversas áreas de atividade, como 

fundamental para a manutenção do sistema de saúde, promoção e educação para a saúde e para a prevenção 

da doença. Contudo, torna-se imperativo o envolvimento dos farmacêuticos nos debates políticos em saúde, 

contribuindo, dessa forma, com uma perspetiva única e de valor acrescentado para o desenvolvimento de 

políticas de saúde mais abrangentes, transversais e intercolaborativas. 

Neste sentido, a SRSRA terá como objetivo aproximar os farmacêuticos à política da sociedade civil, recorrendo 

para esse efeito ao desenvolvimento de ações que congreguem a esfera política e os profissionais 

farmacêuticos, possibilitando a partilha de experiências e visões distintas sobre o sistema de saúde, 

enquadradas naquela que é a realidade da intervenção farmacêutica nas diferentes áreas de atuação. Em última 

instância, pretende-se, assim, uma participação mais ativa e crítica dos farmacêuticos junto da dimensão política 

e o reconhecimento efetivo da profissão farmacêutica para o desenvolvimento económico, social, cultural e 

político do país. 

B.1.1. Programa de Capacitação Política do Farmacêutico 

A SRSRA, consciente da importância da intervenção do farmacêutico na sociedade, continuou o 

desenvolvimento do Programa de Capacitação Política do Farmacêutico, com início no ano de 2019. Esta 

iniciativa, emerge com a premissa de envolver o farmacêutico em questões relacionadas com a política pública. 

Na primeira fase, com o objetivo de incentivar à participação e espirítico crítico são organizados os MeetUp na 

Ordem dos Farmacêuticos. Pretende-se que estes sejam eventos de caráter informal que proporcionem 

momento de debate com diversos key opinion leaders sobre diversas áreas da sociedade. Por esta razão, são 

o número de participantes é limitado. Durante o ano de 2020 a SRSRA organizou quatro “MeetUp na Ordem 

dos Farmacêuticos” com os seguintes temas e oradores: 

 



 

 

A apreciação global dos eventos (numa amostragem de 38 participantes) foi classificada em muito satisfeito 

76% (classificação máxima), em satisfeito, 16%, e cerca de 8% insatisfeito. 97% dos participantes que 

responderam aos Questionários de Satisfação participariam novamente no MeetUp e 95% recomendariam o 

MeetUp a um colega.   Todas as considerações foram analisadas numa perspetiva de melhoria contínua.  Todas 

as sugestões foram analisadas numa perspetiva de melhoria contínua. 

B.2. Capacitação do profissional farmacêutico 

B.2.1. Formação Contínua Presencial 

O Plano de Formação Contínua Presencial de 2020, sofreu alterações significativas devido ao período 

pandémico presenciado.  Neste sentido, foram realizadas no primeiro trimestre de 2020 formação em Ostomia 

de Eliminação e seus materiais, Curso Inicial de Vacinas e Administração de Medicamentos Injetáveis e Suporte 

Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa. Após este período, foram unicamente realizados Curso de 

Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa e Curso Inicial de Vacinas e Administração de 

Medicamentos Injetáveis com o intuito de dar resposta à necessidade dos farmacêuticos no período sazonal da 

gripe. Estas formações presenciais foram realizadas com todas as condições de segurança necessárias.  

 

Neste âmbito, com o objetivo de dar continuidade ao desenvolvimento dos programas de formação de curto e 

médio prazo foram restruturadas, durante do segundo semestre, ações formativas de vários tópicos para o 

formato à distância que serão posteriormente apresentadas.   

No ano de 2020 foi dado continuidade aos Grupos de Trabalho para o Desenvolvimento Profissional da SRSRA 

constituídos em 2019, dos quais fazem parte profissionais de reconhecido mérito e experiência nas 5 diferentes 

áreas profissionais clássicas (Farmácia Comunitária, Farmácia Hospitalar, Indústria Farmacêutica, Distribuição 

Farmacêutica e Análises Clínicas e Genética Humana), fundamentais para a definição de novos temas e 

desenvolvimento de novas oportunidades de formação contínua.  



 

 

A SRSRA adota uma política de descentralização das ações de formação. Nesse sentido, nas ações que 

decorrem fora da região de Lisboa, existe um contacto de proximidade para a divulgação das diferentes 

oportunidades, nomeadamente através de chamadas telefónicas realizadas pelos serviços. 

Além das atividades concretizadas, importa realçar e enumerar as ações que foram canceladas devido à 

pandemia: 

- Boas Práticas da Distribuição: Gestão de Risco – 1 edição; 

- Curso Avançado de Farmacoeconomia – Avaliação de Tecnologias da Saúde – 1 edição; 

- Curso Inicial de Vacinas e Administração de Medicamentos Injetáveis – 12 edições; 

- Demências em Gerontopsiquiatria – 2 edições; 

- Feridas – 2 edições; 

- Formação em Comunicação Clínica e Entrevista Motivacional – 1 edição; 

- Gestão de Qualidade – Norma ISSO 9001:2015 – 1 edição; 

- Gestão de Projetos – 1 edição; 

- Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa– 12 edições; 

- Ostomia de Eliminação e Seus Materiais – 5 edições. 

B.2.2. Formação Contínua por e-learning 

Primeiramente, e dando continuidade aos anos passados, a SRSRA continuou a disponibilizar a plataforma de 

formação à distância da OF (e-learning), desenvolvida em parceria com a DLC – Distance Learning Consulting, 

Lda. e a 4Choice Health Consultancy Lda., através da qual dinamizou as seguintes formações: 

 

 

 

 

 

 

 

Em junho de 2020, pela antiguidade dos conteúdos formativos, e pouco interesse dos farmacêuticos, e, em 

conjunto com a DLC – Distance Learning Consulting, Lda. e a 4Choice Health Consultancy Lda., foi decido o 

término dos cursos Modelo de Atendimento em MSNRM – Componente Interpessoal e Técnica e Atendimento 

em MNSRM – Pirose e Dispepsia. 



 

 

O conteúdo anteriormente mencionado, já se encontrava previsto no Plano de Atividades, contudo o Plano de 

Formação Contínua à distância sofreu uma grande restruturação em 2020, considerando a grande adesão às 

ações formativas, facilitada pela revolução digital principiada pela pandemia.  

Neste sentido, a SRSRA procedeu a um grande investimento em plataformas e ferramentas de ensino à 

distância, sendo este já um objetivo demonstrado pela SRSRA, mas que com a pandemia se tornou mais célere. 

Assim, foram adquiridas as plataformas ClickMeeting (plataforma de videoconferências) que posteriormente foi 

alterada para a plataforma Zoom, Moodle (sistema de gestão da aprendizagem) e uma ferramenta de autor para 

o desenvolvimento de conteúdos formativos.  

Ao longo do ano de 2020, realizaram-se virtualmente as seguintes formações:  



 

 

B.3. Apoio à prática profissional e disponibilização de ferramentas técnico -científicas 

Constatando a importância da integração do profissional farmacêutico em equipas de saúde interdisciplinares, 

será fundamental garantir um apoio à prática profissional rigoroso, atualizado e efetivo junto dos membros da 

SRSRA. Neste sentido, o enquadramento técnico-científico da profissão será uma das prioridades assumidas 

pela SRSRA, procurando uma articulação conjunta com outras instituições e entidades do setor da saúde ou 

de setores complementares, tendo em vista o desenvolvimento de modelos e ferramentas de suporte ao 

exercício da profissão farmacêutica. 

A SRSRA iniciou o processo de desenvolvimento e preparação de várias ferramentas técnico-científicas de 

apoio à profissão a serem disponibilizadas no decorrer do ano de 2021.   

 

B.3.1. Administração de Vacinas e Medicamentos Injetáveis por 

Farmacêuticos – uma abordagem prática 

A fim de disponibilizar uma ampla gama de informações e aulas teóricas e 

práticas, essenciais para a prestação de um serviço de saúde de qualidade, 

a SRSRA continuou a disponibilizar o livro "Administração de vacinas e 

medicamentos injetáveis por farmacêuticos - uma abordagem prática", em 

formato online, editado pela SRSRA sob a coordenação das farmacêuticas 

Prof.ª Gabriela Plácido e Prof. ª Mara Guerreiro. Este documento foi o 

primeiro em português a abordar a administração de vacinas e fármacos 

injetáveis por farmacêuticos 

B.3.2. Ciclos de Conferências “Debater a atualidade. Desafiar o futuro” (Visite a página oficial) 

Uso Seguro e Responsável de Canábis para fins medicinais 

Com o objetivo de analisar o ciclo de medicamentos à base de 

canábis, nos âmbitos científico, regulamentar e clínico, bem como 

compreender as perspetivas futuras nas áreas respeitantes ao 

desenvolvimento de canábis medicinal, a SRSRA, organizou nos dias 

14 e 15 de maio de 2020, o Ciclo de Conferências dedicado ao tema 

“Uso Seguro e Responsável de Canábis para fins medicinais”. A 

iniciativa foi organizada virtualmente, em colaboração com a 

Associação dos Estudantes da Faculdade de Farmácia da 

Universidade de Lisboa e contou com a participação de 466 farmacêuticos e membros estudante da Ordem 

dos Farmacêuticos.  

O contributo dos farmacêuticos na intervenção em doenças não transmissíveis 

https://www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/eventos/ciclo-de-conferencias/


 

 

A SRSRA organizou no dia 2 de julho de 2020, virtualmente, o ciclo de 

conferências “O contributo dos farmacêuticos na intervenção em 

doenças não transmissíveis”. A iniciativa foi aberta à assistência de 

toda a sociedade civil e contou com a participação de 157 

farmacêuticos. Realça-se participação da Farmacêutica Isabel Jacinto, 

que apresentou o relatório “Beating non-communicable diseases in 

community: the contribution of pharmacists”, enquanto membro do 

grupo de trabalho de desenvolvimento do relatório mencionado.  

 

Impactar a cobertura vacinal: um compromisso dos farmacêuticos 

comunitários 

 No âmbito da contribuição dos farmacêuticos para a vacinação em 

Portugal, a SRSRA organizou no dia 20 de outubro de 2020, um ciclo 

de conferências intitulado “Impactar a cobertura vacinal: um 

compromisso dos farmacêuticos comunitários”. Destaca-se a 

participação de Gonçalo Sousa Pinto, que em representação da 

Federação Internacional Farmacêutica (FIP), apresentou o relatório 

“An overview of pharmacy’s impact on immunisation coverage”, 

desenvolvido pela referida instituição.  

À semelhança dos restantes ciclos de conferência, esta iniciativa foi 

aberta à participação de toda a sociedade civil, tendo contabilizado 

323 participantes.  

Figura 6 Número de farmacêuticos participantes nos ciclos de conferências 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B.3.3. Bolsa de Inovação da SRSRA (Visite a página oficial) 

A dinamização da Bolsa de Inovação da SRSRA (BInov), contemplada no Plano de Atividades de 2020, foi 

adiada para o início do ano de 2021. Esta decisão foi motivada, essencialmente, pela criação da iniciativa 

“Orçamento Participativo da SRSRA”, que decorreu no mesmo período que inicialmente havia sido 

contemplado para a BInov. Apesar das iniciativas mencionadas possuírem âmbitos diferentes, optou-se por não 

realizar as duas iniciativas concomitantemente e adiar a dinamização da BInov para o início do ano de 2021.  

B.3.4. Outros eventos 

Enxaqueca e cefaleias: valor dos cuidados de saúde prestados 

A SRSRA organizou no dia 14 de setembro de 2020 um webinar de disease awareness “Enxaqueca e cefaleias: 

o valor dos cuidados de saúde prestados”. A iniciativa foi realizada em colaboração com a MiGRA Portugal – 

Associação Portuguesa de Doentes com Enxaqueca e Cefaleias e com o apoio da Sociedade Portuguesa de 

Cefaleias, contabilizando um total de 617 participantes. Este foi uma iniciativa totalmente virtual e aberta a toda 

a sociedade civil.  

O farmacêutico e a canábis para fins medicinais: perspetivas futuras sobre a sua utilização 

Decorrente do enorme interesse manifestado pela classe farmacêutica no ciclo de conferências dedicado ao 

tema da canábis medicinal, realizado nos dias 14 de 15 de maio de 2020, a SRSRA, colaborativamente com a 

Associação Portuguesa de Jovens Farmacêuticos (APJF), e com o apoio da Tilray Portugal, organizou as 

conferências digitais “O farmacêutico e a canábis para fins medicinais: perspetivas futuras sobre a sua 

utilização”. A iniciativa virtual decorreu nos dias 10 e 17 de outubro de 2020 e contou com a participação de 

cerca de 600 farmacêuticos e membros-estudantes da Ordem dos Farmacêuticos. 

B.3.5. Programa de capacitação para a Ética, Deontologia e Legislação (Visite a página oficial) 

O Programa de Capacitação em Ética, Deontologia e Legislação é um programa desenvolvido pela Secção 

Regional do Sul e Regiões Autónomas (SRSRA) da Ordem dos Farmacêuticos (OF) sob Coordenação técnico-

científica da farmacêutica e professora, Mara Guerreiro. 

Enquadrado na futura publicação do novo Código Deontológico da OF, este programa objetiva aprofundar os 

conhecimentos dos farmacêuticos na área da ética, deontologia e legislação, promovendo simultaneamente um 

exercício profissional com total autonomia deontológica, de forma consciente e informada. 

O programa inclui três fases distintas, que visam uma adequação dos conteúdos desenvolvidos, às 

necessidades e experiências dos farmacêuticos. Os conteúdos desenvolvidos baseiam-se, não apenas na 

legislação em vigor, mas também nos Estatutos da Ordem dos Farmacêuticos, no Estatuto do Medicamento e 

demais documentos de importante relevância para o setor no âmbito da ética, deontologia e legislação.  

https://www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/projetos/binov/
https://www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/srsra/programa-de-capacitacao-em-etica-deontologia-e-legislacao-farmaceutica/


 

 

A primeira fase do projeto, que corresponde ao levantamento de necessidades e conhecimentos dos 

farmacêuticos, foi realizada durante os meses de novembro e dezembro de 2020. Este levantamento foi 

realizado através de um questionário disseminado pelos membros da OF, que contou com a participação de 

300 farmacêuticos. Através deste formulário, os farmacêuticos tiveram oportunidade de indicar as suas 

necessidades formativas e avaliar os seus conhecimentos, complementando com a identificação de 

experiências concretas que derivam da sua experiência profissional. 

 

C. A Valorização do Farmacêutico na Sociedade  

C.1. O Farmacêutico na Intervenção Comunitária 

Na conturbada era que vivemos atualmente, o farmacêutico é um pilar de apoio da sociedade a nível da sua 

saúde. Encontra-se na privilegiada e reconhecida posição de profissional de saúde para a auscultação da 

população, particularmente das suas dúvidas e inquietações, muitas vezes em momentos de possível fragilidade 

na sua saúde. 

Deste modo, o farmacêutico tem um papel essencial na melhoria e evolução da literacia em saúde, através do 

desenvolvimento e implementação de ações e projetos de promoção e educação para a saúde, com um 

especial foco na prevenção da doença, e com a capacidade de envolver a sua comunidade, bem como várias 

outras estruturas da sociedade. 

Neste seguimento, a SRSRA desenvolve continuamente várias iniciativas que frisam a valorização da profissão 

farmacêutica concomitantemente com a promoção da saúde pública, tais como o projeto Geração Saudável e 

Geração Saudável Sénior, a Farmácia/Laboratório Saúde na KidZania Lisboa, a campanha de 

consciencialização do “Uso do Medicamento – Somos Todos Responsáveis” e a campanha de sensibilização 

“O Valor do Farmacêutico”. 

Reconhecendo a importância do foco da contínua melhoria da prestação de cuidados de saúde ao cidadão, 

uma necessidade desde sempre constatada por parte dos farmacêuticos, surgiu também um programa de 

aproximação às associações que representam pessoas que vivem com doença, por forma a i) sensibilizar os 

farmacêuticos e sociedade civil para a(s) doença(s), ii) criar conteúdo formativo para os farmacêuticos alinhado 

com as necessidades reais de pessoas que vivem com doença, iii) desenvolver ferramenta(s) de apoio à prática 

farmacêutica. Este programa, cuja fase piloto foi desenvolvida no fim do ano de 2020, terá a sua implementação 

total no ano de 2021,  

Considerando que um dos pontos fulcrais do Plano de Atividades da SRSRA proposto para este ano foi o intuito 

de valorizar a profissão farmacêutica, a SRSRA agiu sempre de forma assertiva na inclusão e participação do 

farmacêutico nos órgãos de comunicação social, quer a nível regional, quer a nível nacional, particularmente 

em relação ao tema essencial do ano de 2020, a crise sanitária mundial associada à pandemia por COVID-19. 

Os farmacêuticos demonstraram ser a base de aconselhamento da população durante um momento de crise, 



 

 

estando sempre na linha da frente na intervenção comunitária, com o profissionalismo e empatia que sempre 

os caracteriza. 

A SRSRA procurou permanentemente apoiar os farmacêuticos durante este ano, bem como aos membros-

estudantes, através de iniciativas cuidadosamente adaptadas às excecionais circunstâncias e que procuraram 

continuamente mostrar o crucial contributo do farmacêutico nas suas diversas áreas de intervenção 

profissional. 

C.1.1. Projeto Geração Saudável   

A Geração Saudável (GS) é um projeto de Promoção e 

Educação para a Saúde Pública, tendo sido desenvolvido 

e dinamizado pela SRSRA desde 2012. Os seus 

primordiais objetivos prendem-se com a promoção da 

saúde nos jovens em idade escolar, educando e 

estimulando a adoção de estilos de vida saudáveis e 

simultaneamente alertando para o risco da ocorrência de 

possíveis patologias, demonstrando por isso a 

importância da prevenção em saúde. A referida 

promoção e prevenção da saúde pública constituem 

prioridades essenciais da estratégia adotada no Plano 

Nacional de Saúde, sendo que por isso o projeto Geração 

Saudável constitui uma supressão de uma necessidade 

importantíssima no panorama português, e 

concomitantemente é um claro incentivo à colaboração mútua entre profissionais de saúde, demonstrando a 

necessidade da multidisciplinaridade das equipas em saúde, além de promover o papel do farmacêutico. 

Este projeto compreende a realização de variadas atividades onde estudantes do MICF e jovens farmacêuticos, 

devidamente formados relativamente aos conteúdos apresentados, ministram ações de formação junto de 

crianças e jovens num autocarro pedagógico ou em ambiente de auditório ou sala de aula. Estas palestras estão 

cuidadosamente direcionadas para alunos do 2º ciclo, podendo ainda haver a integração pontualmente de 

alunos quer do 1º ciclo, quer do 3º ciclo. Com consciência da capacidade de disseminação das crianças no 

que toca à educação, há associado ao projeto um público-secundário, composto os professores, pais e demais 

familiares, graças à boa integração de conhecimentos dos alunos aquando da realização das formações. 

Em 2020, a Geração Saudável celebrou um marco histórico de impacto positivo na comunidade, atingindo o 

contacto com 100.000 alunos através das suas diversas ações nos últimos anos, pelo que este foi um motivo 

de grande celebração, ao notarmos o nível de grandeza e crescimento do projeto e o quão abrangente este se 

tinha tornado no seu desenvolvimento. Este marco tão positivo contou com uma mini-série especial que contou 

“a história do GS” de forma virtual, ao longo de um mês de celebração, mostrando à sociedade civil o progresso 

Figura 7 Mascote do projeto Geração Saudável 



 

 

de todo o projeto e referindo também o aparecimento de uma nova fase no projeto, através da expansão para 

a vertente online com a Plataforma Geração Saudável Sénior. 

Catalisado pela emergente crise sanitária causada pela pandemia COVID-19 que assolou o país, o projeto foi 

inativado durante o ano de 2020 devido à impossibilidade de realização de visitas a escolas para efetuar as 

formações. Para além deste facto, a necessidade da presença dos farmacêuticos na primeira linha de combate 

à pandemia foi evidente, pelo que os esforços no ano transato foram todos corretamente canalizados para o 

esforço de conseguir estar a cumprir com semelhante desafio, através da implementação da Plataforma online 

da Geração Saudável. 

No ano letivo 2019/2020, foram visitadas 60 escolas de norte a sul do país. Com o apoio de cerca de 67 

formadores (estudantes do 3º,4º e 5ºanos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas e recém-

farmacêuticos), foram impactos pelo projeto cerca de 10676 alunos e 534 professores.  

 

C.1.2. Projeto Geração Saudável Sénior (visite a página oficial) 

No seguimento da Geração Saudável, em 2016 surgiu a vertente Sénior deste projeto, para colmatar a 

necessidade de envolver um maior número de cidadãos, nomeadamente de outras faixas etárias e com outros 

contextos sociais. A implementação original da Geração Saudável Sénior é baseada na formação em centros 

de Dia e IPSS, onde são realizados rastreios e sessões formativas sobre a Diabetes e o Uso Responsável do 

Medicamento. 

Em 2020, o desenvolvimento de um novo modelo de projeto, em formato “chave-na-mão”, como fora idealizado 

inicialmente em 2019, com a atribuição do 1ºlugar do Prémio Comunicar em Saúde do Centro de Ciência Viva, 

está relacionado com o notório envelhecimento da população portuguesa. Ainda mais pertinente se tornou a 

conceção e implementação deste projeto, à luz do facto que a grande maioria destes cidadãos é polimedicada 

e afetada por múltiplas doenças crónicas. 

Assim sendo, houve um essencial empenho neste projeto por parte da SRSRA, particularmente para a criação 

de uma plataforma online de capacitação de farmacêuticos, para que estes estivessem mais aptos a serem 

agentes de saúde pública na sua comunidade. 

Ao longo do ano de 2020, em colaboração com outras entidades externas, foi projetada a plataforma online que 

veio a ser lançada oficialmente no dia 19 de novembro numa Cerimónia, que contou com a presença da 

Senhora Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, a Professora Doutora Ana Paula Martins, e o Presidente da 

SRSRA-OF, Dr. Luís Lourenço. 

Com afinco e determinação, foram criteriosamente elaborados, e apresentados com a plataforma online, dois 

cursos totalmente validados pela farmacêutica Mónica Condinho que muito contribui para o sucesso desta 

iniciativa. Os dois cursos já disponíveis versam as temáticas “Uso Responsável do Medicamento” e “Diabetes”.  

https://www.geracaosaudavel.pt/


 

 

 À data, ainda há uma monitorização e avaliação muito reduzida do progresso e impacto que a nova plataforma 

teve nos farmacêuticos envolvidos, pelo que se perspetiva que esta parte do projeto seja essencialmente 

realizada em 2021. 

 

De referir ainda que ao longo de todo o processo 

houve uma constante procura de novos e diferentes 

parceiros, a diversos níveis, para o apoio no 

desenvolvimento da iniciativa. Até ao final do ano de 

2020, este projeto contou com o apoio do Centro 

Ciência Viva, da companhia farmacêutica 

NovoNordisk, do Colégio de Especialidade de 

Farmácia Comunitária, da Associação Portuguesa 

de Analistas Clínicos (APAC), da Associação 

Nacional de Farmácias (ANF) e da Associação de 

Farmácias de Portugal (AFP). 

 

C.1.3. Coletânea de Livros Geração Saudável  

A Coletânea de Livros Geração Saudável 

trata-se de um projeto realizado em parceria, 

celebrada em 2015, com a editora Pato 

Lógico que visa a educação para a saúde em 

jovens através de livros infantojuvenis. Na 

coletânea incluem-se os livros “A Ilha dos 

Diabretes” e “Atento ao Medicamento”, que 

foram distinguidos em 2016 com o selo 

“Ler+” do Plano Nacional de Leitura. 

 

No ano de 2020 decorreu ainda a cedência 

dos direitos internacionais do livro “A Ilha dos Diabretes” a uma editora polaca RS Publishing Sylwia Borek 

(imprint Kinderkulka), que realizou uma versão polaca do referido livro.  A SRSRA intentou a contínua divulgação 

das obras junto da comunidade escolar, farmacêuticos e outros profissionais de saúde, municípios, freguesias 

e sociedade, tal como estava idealizada. As obras continuam disponíveis na sede da Ordem dos Farmacêuticos 

e na sede das suas Delegações Regionais, nomeadamente nas Regiões Autónomas da Madeira e Açores. 

Figura 8 Preview da plataforma Geração Saudável Sénior 

Figura 9 Coletânea de Livros GS 



 

 

C.1.4. VI Corrida/Caminhada Geração Saudável 

A Corrida Farmacêutica/Caminhada Geração Saudável é uma iniciativa basilar para a promoção da atividade 

física e hábitos de vida saudável, sendo concomitantemente um momento de lazer e bem-estar para reunir a 

família, amigos e empresas.  

Durante o ano de 2020, intentou-se realizar a referida iniciativa, numa parceria com a empresa WeRun, que 

pela situação pandémica que vivemos, não foi possível realizar, nas mais diversas datas consideradas.  

C.2. Promoção do papel do Farmacêutico  

C.2.1. Farmácia/Laboratório Saúde no espaço KidZania Lisboa 

A SRSRA tem como um dos seus principais 

propósitos a promoção, valorização e 

dignificação do farmacêutico e das suas 

competências técnico-científicas, essenciais na 

sua atuação como o profissional de saúde mais 

próximo da população, perspetivando a 

integração e a incrementação de valor na cadeia 

de prestação de cuidados de saúde. Neste 

âmbito, surgiu o espaço "Farmácia/Laboratório 

Saúde" na KidZania Lisboa, projeto dedicado às 

crianças, que através de uma visita ao mesmo 

adquirem conhecimentos sobre o papel desempenhado pelos farmacêuticos na sociedade e nas suas 

diferentes áreas de intervenção, designadamente a Farmácia Comunitária, as Análises Clínicas e a produção 

de medicamentos na Indústria Farmacêutica. O espaço encontra-se dividido em três áreas distintas, sendo que 

as crianças podem explorar a profissão farmacêutica através da participação em diferentes atividades.  

No ano de 2020, o espaço esteve aberto até ao dia 13 de março, tendo em conta a situação pandémica vivida 

em Portugal nos meses subsequentes. A Farmácia/Laboratório Saúde registou a presença de 4035 visitantes 

(dados referentes aos meses de janeiro e fevereiro). Após uma análise do perfil de visitantes verifica-se que, 

maioritariamente, as crianças são acompanhadas pelos seus familiares, o que resulta numa promoção indireta 

do farmacêutico e respetivas áreas de intervenção, aos mesmos.  

Durante o ano de 2020, estiveram disponíveis diversas atividades, designadamente no âmbito do uso 

responsável dos medicamentos, a correta utilização de medicamentos não sujeitos a receita médica, o 

tratamento de feridas simples, o cálculo do Índice de Massa Corporal e Alimentação Saudável, a organização 

do Armário de Farmácia de casa, assim como o jogo "Tratar de Mim", da APIFARMA. 

Figura 10 - Farmácia/Laboratório Saúde no espaço KidZania Lisboa 



 

 

C.2.2. Campanha de consciencialização “Uso do Medicamento – Somos Todos Responsáveis” 

Ao longo do ano de 2020, a SRSRA manteve a dinamização da 

campanha de consciencialização “Uso Responsável do Medicamento 

– Somos Todos Responsáveis”. Esta tem como objetivos primordiais 

garantir o acesso contínuo ao medicamento, uma seleção e gestão 

adequada da terapêutica e a responsabilização de todos os 

intervenientes no circuito do medicamento (profissionais de saúde, decisores políticos e os 

próprios cidadãos) pela sua seleção e utilização apropriada.  

Neste sentido, mantendo o plano estratégico delineado para a divulgação desta campanha, foi promovida a sua 

integração em iniciativas paralelas da Ordem dos Farmacêuticos, como o projeto Geração Saudável, a Geração 

Saudável Sénior e a Farmácia/Laboratório Saúde na KidZania Lisboa.  

Durante o ano de 2020, foi continuado o trabalho de capacitação do cidadão no âmbito dos conhecimentos em 

saúde, a promoção da saúde e prevenção da doença e, em última instância, uma maior valorização e 

reconhecimento do farmacêutico como profissional de saúde próximo e qualificado. Destacam-se as 

recomendações da Ordem dos Farmacêuticos para o Uso Responsável do Medicamento, ferramenta de apoio 

à prática profissional importante para a prossecução dessa capacitação.  

C.2.3. Curso Online Aberto e Massivo “Segurança nos Cuidados de 

Saúde” (Visite a página oficial) 

A SRSRA e o Departamento da Qualidade da Direção-Geral 

da Saúde desenvolveram, durante o ano de 2019, o Curso 

Online Aberto e Massivo subordinado à temática 

“Segurança nos Cuidados de Saúde”, que envolve seis temas.  

Com o objetivo de aumentar a literacia em saúde da população portuguesa, os cursos estão disponíveis 

gratuitamente na Plataforma Nau, uma iniciativa nacional e interministerial para construção e operação de uma 

infraestrutura técnica e operacional de suporte à publicação e dinamização de conteúdos em formado Online 

Aberto e Massivo. 

Durante o ano de 2020, foram divulgados extensivamente os três cursos já desenvolvidos, designadamente o 

Curso “Uso Responsável do Medicamento”, o Curso “Prevenção de Infeções e Resistência aos Antibióticos” e 

o Curso “Higiene das Mãos na Prevenção de Infeções”.  

https://www.usoresponsaveldomedicamento.com/landing/


 

 

Destinado tanto a cidadãos como a profissionais de saúde, o programa de literacia de Segurança nos Cuidados 

de Saúde tem tido resultados muito positivos.  

 

C.2.4. Campanha de consciencialização “Um compromisso para a saúde: o Valor do Farmacêutico”  

Reconhecendo o contributo da profissão 

farmacêutica na sociedade, a Secção Regional do Sul 

e Regiões Autónomas continuou a dinamizar e 

divulgar a campanha de consciencialização “Um 

compromisso para a saúde: o valor do farmacêutico”. 

Com efeito, a SRSRA implementou um conjunto de 

estratégias de comunicação digital, através da gestão 

da página de Facebook da referida campanha e da dinamização dos conteúdos do website. Adicionalmente, 

esta campanha foi também enquadrada em diferentes apresentações dinamizadas pela SRSRA, destinadas a 

profissionais de saúde, estudantes e população em geral. De destacar, igualmente, a produção de rubricas 

mensais, incluídas na Revista Farmácia Distribuição, dedicadas a um farmacêutico cujo percurso pessoal e 

profissional seja notável. Os títulos dos artigos publicados na mencionada revista encontram-se seguidamente 

descritos:  

- “O farmacêutico na comunidade” (edição janeiro); 

- “A intervenção hospitalar do farmacêutico no Reino Unido” – entrevista a Rute Henriques (edição fevereiro); 

- “O envolvimento nas associações setoriais” (edição março); 

- “Somos todos SNS. Somos as Luzes que Nunca se Apagam” (edição abril); 

- “Medicamentos mais próximos de quem precisa” – entrevista a Diogo Marques e Mariana Godinho (edição 

maio); 

- “Os farmacêuticos analistas clínicos no combate à pandemia” – entrevista a Daniel Barreira (edição junho); 

- “Fique em Casa! Pergunte ao Farmacêutico!” – entrevista a João Fernandes (edição setembro); 



 

 

- “Intervenção farmacêutica em prol das pessoas mais envelhecidas” (edição outubro); 

- “CIM: uma ferramenta para a intervenção farmacêutica” (edição novembro); 

- “Novo Diretor Regional de Saúde: uma referência para os farmacêuticos no planeamento em saúde.” (edição 

dezembro). 

Para ter acesso a todos os artigos, clique na imagem: 

 

 

 

  

https://www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/repositorio-imprensa-srsra/


 

 

  

Relações Institucionais 

− Representação Institucional da Ordem dos Farmacêuticos em atos oficiais, sempre que requerida e que 

proporcione valorização e reconhecimento da profissão; 

− Participação da Delegação Regional da Madeira nas Assembleias Regionais e Gerais da Ordem dos 

Farmacêuticos;  

− Participação ativa na definição de políticas em Saúde, em estreita colaboração com a Secretaria Regional 

da Saúde da Região Autónoma da Madeira (RAM), através da participação em comissões e envolvimento 

direto na criação de grupos de trabalho no campo da Literacia e Segurança do Medicamento; 

− Participação na tomada de posse da Ordem dos Advogados – Conselho Regional da Madeira; 

− Representação da Ordem na apresentação do Plano de Contingência COVID-19; 

− Representação da Ordem na apresentação do Plano de Recuperação, SRS/ACIF; 

− Representação da Ordem na apresentação de Vacinação COVID-19; 

− Promoção da iniciativa “Conversas Farmacêuticas” dedicadas à Farmácia Hospitalar; 

− Pronuncia à primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 13/2019/M, de 22 de agosto e respetivo 

Anexo que aprova os Estatutos do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E; 

− Acompanhamento na definição, implementação e monitorização de medidas de controlo da pandemia por 

SARS-CoV-2, em colaboração com todos os intervenientes da saúde e da sociedade da região, e 

valorização da profissão farmacêutica neste âmbito; 

− Pronúncia da Ordem dos Farmacêuticos ao Governo Regional da Madeira, sobre a retoma gradual de 

atividades em segurança, enquadrada na estratégia de contenção alargada da COVID-19 na RAM 

− Representação da Ordem na associação das ordens profissionais RAM, combate à covid recolha de fundos 

 

Conferência na Região Autónoma da Madeira: “Garantir cuidados farmacêuticos na Região Autónoma da 

Madeira” (30 de setembro, online) 

A iniciativa contou com a participação de especialistas na área da geografia que descreveram o panorama 

nacional de acesso à saúde e a importância das farmácias comunitárias e rede de laboratórios de proximidade 

para esse acesso. O evento teve contou ainda com um debate intitulado “O contributo dos farmacêuticos para 

a cobertura universal de saúde”. Assistiram ao evento, cerca de 40 farmacêuticos e membros-estudante da 

Ordem dos Farmacêuticos. 

Curso de Suporte Básico de Vida e Administração de Vacinas e Medicamentos Injetáveis (Funchal, 2 a 4 

de outubro) 



 

 

Esta ação de formação tem como objetivo conferir conhecimento e competência ao farmacêutico em 

administração de vacinas e injetáveis, nos termos da legislação e regulamentação em vigor. A atividade 

presencial, conseguiu formar mais 13 farmacêuticos. 

Funchal, 02 de março de 2021, 

 

O Delegada Regional da Madeira da Ordem dos Farmacêuticos 

 

Tiago João Magro 

 

  



 

 

 

Delegação Regional dos Açores 

− Representação da Ordem dos Farmacêuticos junto dos diferentes órgãos regionais de saúde; 

apresentando propostas e planos, relacionado com a área dos assuntos farmacêuticos, contribuindo 

na elaboração e otimização das Políticas Regionais de Saúde;  

o Apresentação do «Manifesto Delegação Regional dos Açores da Ordem dos Farmacêuticos» 

ao Presidente do Governo Regional, no âmbito das comemorações do Dia do Farmacêutico na 

RAA 2020, contendo várias propostas no âmbito das Políticas Regionais relacionadas com os 

Assuntos Farmacêuticos das diferentes áreas profissionais: Análises Clínicas, Distribuição 

Grossista; Farmácia Comunitária; Farmácia Hospitalar;  

 

− Representação da Ordem dos Farmacêuticos na Comissão Regional de Farmácia e Terapêutica e no 

Conselho Regional de Saúde dos Açores;  

 

− Representação da Ordem dos Farmacêuticos nas reuniões e eventos organizados pelas Ordens 

Profissionais dos Açores; 

 

 

− Monitorização, acompanhamento e participação na definição das políticas de combate à pandemia por 

SARS-CoV-2 e outras medidas relevantes para a Saúde e o Medicamento: 

o Pronúncia Roteiro da Região Autónoma dos Açores “Critérios para uma saída segura da 

pandemia COVID-19”; 

o Proposta para inclusão dos laboratórios dos Laboratórios de Análises Clínicas da RAA no 

programa de rastreio do SARS-CoV-2, por RT-PCR;  

o Indagação à Secretaria Regional da Saúde e à Direção Regional da Saúde sobre a realização 

de testes de diagnóstico laboratorial do SARS-CoV-2, por RT-PCR e envolvimento dos 

farmacêuticos analistas clínicos na RAA; 

 

− Monitorização e acompanhamento da implementação da carreira farmacêutica na RAA, em articulação 

com o Sindicato Nacional Farmacêutico; 

 

− Representação da Ordem no FRAS;  

 

 

− Representação e articulação institucional da Ordem dos Farmacêuticos com as diversas entidades, 

regionais e nacionais, do setor da farmácia e do medicamento, dos órgãos de comunicação social e 

entidades civis e sociais; 



 

 

 

− Participação da Delegação Regional dos Açores nas Assembleias Regionais e Gerais da OF;  

− Participação da Delegação Regional dos Açores nas reuniões alargadas dos órgãos sociais da SRSRA;  

− Atendimento presencial e digital aos Sócios;  

− Receção ao novo Sócio Inscrito;  

Angra do Heroísmo, 02 de março de 2021, 

A Delegada Regional dos Açores da Ordem dos Farmacêuticos 

 

 

 

Ana Margarida Martins 

  



 

 

 

 

A situação de pandemia impactou, inevitavelmente, as atividades e iniciativas da SRSRA durante o ano de 2020. 

Num primeiro momento, pela adaptação da própria estrutura às limitações legais. Mas, também, para a 

necessidade de alocação de recursos para satisfazer às necessidades e exigências dos farmacêuticos e da 

Ordem, enquanto associação pública profissional, face o contexto desafiante que todos vivíamos. 

Procuramos, à luz da publicação dos objetivos de desenvolvimento estratégico da FIO, enquadrar as iniciativas, 

atividades e ações num quadro de desenvolvimento estratégico para o presente e futuro da profissão 

farmacêutica em Portugal. No seguinte quadro, apresentamos o alinhamento estratégico de várias atividades e 

projetos da SRSRA: 

 

Iniciativa SRSRA Alinhamento estratégico 

O FARMACÊUTICO COMO PRIORIDADE 

Receção ao Novo Farmacêutico e 

  

 

Desenvolvimento de uma estratégia de integração do recém-

farmacêutico, para um início da atividade profissional mais 

informado e consciente 

 

 

 

 

Desenvolver formas inovadoras de atrair estudantes do mestrado 

integrado em ciências farmacêuticas e jovens farmacêuticos a 

todas as áreas da prática profissional; 

 

Promover o contacto dos estudantes de ciências farmacêuticas 

com áreas de conhecimento complementares e diferentes áreas de 

intervenção profissional; 

 

Desenvolver conhecimentos e competências para que os futuros 

farmacêuticos possam advogar pela valorização da profissão na 

sociedade  



 

 

VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO FARMACÊUTICO 

 Garantir a qualidade da prática profissional através de atividades de 

desenvolvimento profissional contínuo de acordo com as 

necessidades reportadas na educação e formação profissional 

fundamentada em competências. 

 

Desenvolver iniciativas formativas promotoras de conhecimentos 

que promovem uma prática profissional avançada e, também, a 

obtenção de competências. 

 

Desenvolver ações e iniciativas formativas que apoiam o 

desenvolvimento profissional em todas as áreas da prática 

farmacêutica e reconhecem a aprendizagem ao longo da vida 

profissional; Desenvolvimento de programas de formação certificada 

online; 

 

 

 

Desenvolver ferramentas de apoio à prática profissional alinhados 

com serviços farmacêuticos prestados à população. 

 Envolver o farmacêutico em questões relacionadas com as políticas 

públicas e a sociedade. 

Desenvolver aptidões dos farmacêuticos para que possam advogar 

pela valorização da profissão na sociedade. 

 

Capacitar o farmacêutico para advogar pela profissão junto dos 

decisores políticos, profissionais de saúde e população e para que 

se possam tornar, eles próprios, decisores e influenciadores em 

diferentes níveis. 

 

Promover discussões inter e multidisciplinares e abertas à sociedade 

civil sobre diversos temas da prática profissional e da intervenção do 

farmacêutico na saúde e na sociedade. 

 

Desenvolver de ações e iniciativas online que apoiam o 

desenvolvimento profissional em todas as áreas da prática 

farmacêutica e reconhecem a aprendizagem ao longo da vida 

profissional; 

 



 

 

VALORIZAÇÃO DO FARMACÊUTICO NA COMUNIDADE 

 

 

Promover o uso responsável do medicamento através da ação do 

farmacêutico. 

 

Desenvolver e utilizar ferramentas e recursos de educação para a 

saúde de pessoas com doença, cuidadores e cidadãos em geral 

sobre doenças não-transmissíveis; 

 

Advogar e promover o uso Seguro e responsável de antimicrobianos. 

 

Promover programas de educação para a saúde dedicados ao uso 

Seguro e responsável do medicamento e o papel do farmacêutico 

neste contexto. 

 Promover o uso responsável do medicamento através da ação do 

farmacêutico. 

 

Advogar e promover o uso Seguro e responsável de 

antimicrobianos. 

 

Promover programas de educação para a saúde dedicados ao uso 

Seguro e responsável do medicamento e o papel do farmacêutico 

neste contexto. 



 

 

 

 

Promover o uso responsável do medicamento através da ação do 

farmacêutico. 

 

Desenvolver e utilizar ferramentas e recursos de educação para a 

saúde de pessoas com doença, cuidadores e cidadãos em geral 

sobre doenças não-transmissíveis; 

 

Advogar e promover o uso Seguro e responsável de antimicrobianos. 

 

Promover programas de educação para a saúde dedicados ao uso 

Seguro e responsável do medicamento e o papel do farmacêutico 

neste contexto. 

Recordar que o planeamento e ação da SRSRA está enquadrado em três principais áreas de intervenção: 

− O Farmacêutico como Prioridade; 

− Valorização e Capacitação do Farmacêutico; 

− Valorização do Farmacêutico na sociedade; 

Esta disposição, tem como objetivo uma organização clara e sistemática, focada nas prioridades estratégicas 

da Direção Regional, alinhadas com os objetivos de desenvolvimento da profissão definidos internacionalmente, 

no cumprimento das suas atribuições e competências e de acordo com os desígnios propostos pela Direção 

Regional.  

No ano de 2020, a SRSRA procurou não se limitar a dar resposta aos desafios quotidianos impostos na 

pandemia, mas desafiou-se a estruturar um percurso de sucesso fundamentando na inovação, na 

transformação digital e no desenvolvimento e valorização da profissão farmacêutica. Existiram, naturalmente, 

atividades e iniciativas que tiveram de ser adiadas. Uma grande maioria adaptadas, em prol da sua 

exequibilidade, sustentabilidade e replicabilidade. Foi, também, um ano de investimento em iniciativas e ações 

que se refletirão na matriz de atividades e no desempenho da Secção Regional em anos vindouros. 

 

 

 



 

 

Desta forma, é colocado à consideração e apreciação dos membros, um relatório de atividades e contas com 

um balanço global que se considera satisfatório: 

 

Destacar, novamente, os esforços encetados durante o ano que agora se relata, mas que dará resultados nos 

anos vindouros. E, ainda, permitirá a preparação da estrutura para os anos de concretização do projeto Nova 

Sede.  

 

“O sucesso de 2020, é a prova viva das capacidades e resiliência dos farmacêuticos, e 

deve dar-nos alento a continuar a explorar e avançar rumo ao futuro!” 



 

185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

186 

 

 

Relatório de Contas do ano de 2020 
Do enquadramento económico do ano 2020 

No ano de 2020 as principais variáveis macroeconómicas portuguesas registaram uma evolução marcadamente 

negativa. Esta situação está inexoravelmente relacionada com a situação pandémica vivida durante o ano, a 

nível global e local, e das respetivas nefastas consequências económicas e socias. 

No ano 2020, a variação real do PIB foi negativa em -7,6% (+2,2% no ano de 2019).  

A Taxa de Desemprego do ano 2020 cresceu para o nível de 6,8% (6,5% em 2019) e o nível de emprego 

decresceu 2,0%.  

A Taxa de Inflação foi nula (0,3% no ano de 2019). 

As últimas estimativas disponíveis apontam para um deficit das Contas Públicas no ano de 2020 de cerca de 

6,3% do PIB (-0,1% no ano 2019) e uma Stock de Dívida Pública, em percentagem do PIB, de 133,7% (117,2% 

no ano 2019).  

Ainda assim, neste ambiente muito desfavorável e adverso, o Rating da Dívida da República manteve-se estável 

junto de todas as agências de rating, no nível Investment Grade. 

Este enquadramento foi desfavorável à manutenção do nível de expectativas dos agentes económicos e da 

confiança em geral, facto que naturalmente afetou a maior parte dos sectores da economia, logo também 

algumas das atividades da OF e da SRSRA. 

Da atividade no ano 2020 

A SRSRA registou alterações nas atividades planeadas para o ano 2020, devido à situação pandémica e à 

implementação de medidas de saúde pública para mitigarem a evolução da propagação do vírus na 

comunidade. No que respeita os principais indicadores económicos, a SRSRA registou em geral uma execução 

orçamental favorável, apresentando-se assim no final do ano 2020 com uma boa situação económica e 

financeira. 

O Resultado Líquido foi na quantia de 78 milhares de Euros, valor acima do planeado no orçamento do ano 

2020, em mais 13 milhares de Euros. 

O cash flow da SRSRA no ano de 2020 foi positivo, no valor de 149 milhares de Euros. 

Rendimentos 

Quotas e joias de inscrição 

No ano de 2020, a SRSRA registou boa execução de rendimentos de quotas e joias, na ordem dos 1.642 

milhares de Euros, valor acima do previsto no orçamento, com mais 26 milhares de Euros (+1,6%). 

Inscreveram-se neste período 251 novos membros, mais 1 que o planeado no orçamento e menos 30 que no 

período homólogo. As joias de inscrição ascenderam à quantia de 41 milhares de Euros. 

As quotas dos Membros ativos emitidas no ano 2020 originaram rendimentos de 1.601 milhares de Euros na 

SRSRA. 
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Em conjunto, estas duas importantes fontes de rendimentos representam 93% dos rendimentos do ano da 

SRSRA. 

Nesta sede, manteve-se a aplicação do princípio contabilístico do acréscimo e consequentemente, no momento 

da emissão da quota, é registado o rendimento para a SRSRA. 

Outras prestações de serviços 

No ano de 2020, as outras prestações de serviços para além de quotas e joias apresentaram-se com uma 

execução orçamental deficitária, com menos 50 milhares de Euros do que o planeado no orçamento. Foram 

contabilizados rendimentos de 78 milhares de Euros, a saber relacionados com as atividades abaixo listadas: 

Centro de Responsabilidade Valor 

Formação Contínua da SRSRA 54.001 € 

Apoio institucional ao projeto KidZania Lisboa 12.000 € 

Geração Saudável Sénior 7.000 € 

Outras atividades 5.381 € 

Total de Outras prestações de serviços no ano 2020 78.382 € 

 

Uma nota para a situação pandémica vivida no ano de 2020, que fez com algumas das atividades planeadas 

não pudessem ser realizadas, com consequências na obtenção dos respetivos rendimentos orçamentados. São 

exemplos destas: a Corrida Farmacêutica e o Simpósio Farmacêutico, respetivamente com 9 e 4 milhares de 

Euros de rendimentos orçamentados no ano 2020. 

 

As atividades da Formação originaram rendimentos de 54 milhares de Euros, com menos 31 milhares de Euros 

que o planeado no orçamento, o que se explica com a diminuição da formação presencial no ano 2020, situação 

relacionada com as medidas de confinamento e redução da mobilidade da população. 

 

O projeto original da Geração Saudável foi reconfigurado e racionalizado no ano 2019. Os apoios institucionais 

a este projeto não se concretizaram conforme o previsto no orçamento e foram inferiores ao planeado em 

menos 13 milhares de Euros. 

 

O projeto original da KidZania também foi repensado e reconfigurado no ano 2019, o que permitiu voltar a 

recolher apoios no valor de 12 milhares de Euros no ano 2020, valor superior em 4 milhares de Euros ao 

planeado no orçamento. 

 

De referir que, em consequência de não terem sido realizadas, ou terem sido reconfiguradas, todas as 

atividades com menos rendimentos que os planeados também incorreram em menos gasto do que o 

orçamentado, o que mais que compensou as respetivas quebras de rendimentos. 

 

Outros rendimentos e ganhos 

Registaram-se 40 milhares de Euros de rendimentos desta natureza, em linha com planeado no orçamento.  
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Na sua maioria, estes rendimentos foram obtidos com o reembolso da DN do percentual de quotas do ano 2015 

transferido para a DN, que prescreveram durante o ano 2020.  Neste contexto, a DN devolveu no ano 2020 à 

SRSRA o valor de 26 milhares de Euros. 

O remanescente de 14 milhares de Euros foi obtido em diversos acontecimentos, na sua maioria relacionados 

com regularização de operações de exercícios anteriores. 

Juros, Dividendos e outros rendimentos 

 

Foram contabilizados 5 milhares de Euros de rendimentos de juros de aplicações financeiras de curto prazo 

dos excedentes de tesouraria da SRSRA. Este valor foi inferior ao planeado no orçamento, em menos 5 milhares 

de Euros. 

A decisão da renovação de aplicações financeiras foi adiada pela expetativa do início do investimento na nova 

sede. Em conjunto com a diminuição do nível das taxas de juro, este facto contribuiu para uma diminuição dos 

rendimentos de juros no ano 2020. 

Gastos e Perdas 

Gastos de fornecimentos e serviços externos 

Os gastos desta rubrica ascenderam ao valor de 412 milhares de Euros, menos 175 milhares de Euros que o 

valor planeado no orçamento. No gráfico abaixo, encontra-se detalhada a contribuição relativa de cada atividade 

para esta importante rúbrica de gastos. 
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A rúbrica de FSE decompõem-se em três parcelas distintas, abaixo discriminadas: 

 

 

• Projetos dinamizados pela SRSRA – 128.074 € 

 

Centro de Responsabilidade Valor 

Geração Saudável  37.207 €  

KidZania Lisboa  12.500 €  

Formação Contínua da SRSRA  52.797 €  

Campanha de consciencialização “Uso do Medicamento”  1.624 €  

Campanha de sensibilização “O Valor do Farmacêutico”  1.624 €  

Dia do Farmacêutico 177 € 

Geração Saudável Sénior  22.145 €  

TOTAL 128.074 € 

 

• Seguro de Responsabilidade Civil dos Membros – 59.009 € 

 

• Gastos Gerais da SRSRA – 225.305 € 

 

Gastos Gerais por natureza de FSE Valor 

6221 - Trabalhos especializados  48.950 €  

6224 - Honorários  45.004 €  

6261 - Rendas e alugueres  41.065 €  

6268 - Outros serviços  30.429 €  

6234 - Artigos de oferta  12.735 €  

6267 - Limpeza, higiene e conforto  8.965 €  

6228 - Outros  6.227 €  

6262 - Comunicação  5.927 €  

6251 - Deslocações e estadas  5.255 €  

6233 - Material de escritório  3.887 €  

6241 - Eletricidade  3.744 €  

6227 - Serviços Bancários  3.342 €  

Outros gastos FSE 9.778 € 

Total de Gastos gerais FSE 225.306 € 

 

Gastos com pessoal 

Os gastos com pessoal ascenderam a 323 milhares de Euros no período em análise, com mais 1 milhar de 

Euros que o previsto no orçamento do ano 2020.  
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No ano 2020, foi executada a atualização salarial de 1,2% e, no final do ano, foram provisionadas as verbas 

férias, subsídios de férias e prémios de avaliação de desempenho relativas ao ano de 2020, mas só a pagamento 

no ano 2021. 

Gastos com depreciações e amortizações 

Totalizaram 26 milhares de Euros no período em análise.  Quando comparado com o orçamento do ano 2020, 

esta rubrica regista uma execução deficitária de menos 10 milhares de Euros, essencialmente devido à não 

concretização dos investimentos de substituição planeados. 

 

 

Imparidades de dívidas e Provisões específicas 

De forma prudencial e pese embora o bom nível de cobrança das quotizações no ano 2020, antecipamos que 

nos próximos anos a crise económica se aprofunde e afete a normal cobrança de quotas. Assim sendo, foram 

registados 159 milhares de Euros de gastos de quotas incobráveis (10% das quotas emitidas no ano 2020, 

que não se esperam vir a cobrar no futuro, mais 3% que o normal).  

O nível de imparidades reconhecidas foi assim superior ao orçamentado, em mais 48 milhares de Euros.  

Provisões especificas 

Foi também reconhecida prudencialmente uma provisão no valor de 26 milhares de Euros, para acomodar o 

remanescente da eventual responsabilidade de pagamento de IMT e juros de mora reclamados pela Autoridade 

Tributária à OF na venda do Imóvel da Av. Almirante Gago Coutinho em Lisboa.  

A OF contestou esta intenção de liquidação da AT e está a dirimir o assunto em tribunal, a ação tem fundamento 

para ser ganha. 

 

Outros gastos e perdas 

Foram contabilizados 742 milhares de Euros de gastos desta natureza. Nestes gastos, a grande maioria 

respeita a transferências do percentual de quotas e joias efetivamente cobradas para a DN (706 milhares de 

Euros).  

A execução desta rúbrica registou um desvio positivo de mais 69 milhares de Euros, o que se deve a um nível 

de eficácia de cobrança superior ao planeado no orçamento do ano 2020 (42 milhares de Euros) e à alienação 

do autocarro da Geração Saudável (que originou uma menos valia não orçamentada de 17 milhares de Euros). 

 

Da situação patrimonial em 31 dezembro 2020 

No que respeita a Liquidez, a SRSRA detinha 1.842 milhares de Euros em disponibilidades e depósitos de 

curto prazo sem risco, com uma cobertura de 57% do Ativo Total;  

Havia dívidas de Membros no valor de 826 milhares de Euros, das quais 582 milhares de Euros estavam 

provisionados com imparidades para a eventualidade de não virem a ser cobradas. 

As dividas de Clientes no valor de 36 milhares de Euros; 

O Capital Próprio ascendia a 2.893 milhares de Euros, valor que representa uma taxa de cobertura de 91% 

do Ativo Total, o que atesta um excelente nível de solvabilidade; 
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A SRSRA não tinha dívida remunerada a terceiros; 

A dívida ao Estado totalizou 10 milhares de Euros (impostos e retenções de rendimentos a entregar nos 

meses de janeiro e fevereiro de 2020); 

A dívida a Fornecedores fixou-se em 12 milhares de Euros; 

A dívida a Terceiros ascendia a 236 milhares de Euros, dos quais 155 milhares Euros eram à DN. 

Proposta de aplicação de resultados 

Propõe-se que o Resultado Líquido apurado no exercício do ano 2020, no valor de 77.669 €, seja aplicado na 

conta de Resultados Transitados.
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Ano 2019 Ano 2020  Ano 2020 Desvio Desvio %

Real Real Orçamento Real - Orç. Real - Orç.

RENDIMENTOS E GANHOS

Prestação de serviços - Quotas e Jóias 1.643.957 1.642.213 1.616.117 26.096 1,6%

Prestação de serviços - Outros 103.097 78.382 128.000 -49.618 -38,8%

Outros rendimentos e ganhos 42.680 39.655 39.381 275 0,7%

Juros, Dividendos e outros rendimentos 5.142 5.124 10.081 -4.957 -49,2%

1.794.875 1.765.374 1.793.578 -28.205 -1,6%

GASTOS E PERDAS

Custo das mercadorias vendidas e mat. Cons. 0 0 0 0

Fornecimentos e serviços externos 591.062 412.389 587.613 -175.225 -29,8%

Gastos com pessoal 309.986 322.798 321.583 1.215 0,4%

Gastos de depreciação e de amortização 31.614 25.624 35.351 -9.727 -27,5%

Imparidades de dívidas de Membros 109.069 158.821 110.503 48.318 43,7%

Provisões especificas 52.275 26.137 0 26.137

Outros gastos e perdas 687.161 741.931 673.530 68.401 10,2%

Gastos e perdas de financiamento 0 5 0 5

1.781.166 1.687.705 1.728.580 -40.876 -2,4%

Resultado líquido do exercício 13.709 77.669 64.998 12.671  
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Balanço Individual  (ESNL)

Período findo em 31 de Dezembro de 2020 Valores  em Euros

SRSRA SRSRA SRSRA

ACTIVO

Activo não corrente

Activos  fixos  tangíveis 5 1.044.943 985.541 868.480

Propriedades  de investimento

Goodwi l l  

Activos  intangíveis 6 1.373 2.665 2.665

Activos  biológicos  

Participações  financeiras  - método da equiva lência  patrimonia l  

Participações  financeiras  - outros  métodos  

Accionis tas/sócios  

Investimentos  financeiros 10.11 178 62 62

Activos  por impostos  di feridos 0 0 0

1.046.494 988.267 871.207

Activo corrente

Inventários

Activos  biológicos  

Membros 10.13 3.075

Adiantamentos  a  fornecedores

Estado e outros  entes  públ icos 10.5

Fundadores/Beneméritos/patrocinadores/associados/membros 10.14 243.587 322.706 829.810

Outras  contas  a  receber 10.1 76.012 21.036 17.961

Diferimentos  10.2 20.219 14.924 14.924

Activos  financeiros  detidos  para  negociação

Outros  activos  financeiros  

Activos  não correntes  detidos  para  venda 

Caixa  e depós i tos  bancários  10.3 1.842.348 1.693.291 1.693.291

2.182.166 2.051.957 2.559.061

Total do activo 3.228.660 3.040.225 3.430.268

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos Patrimoniais 10.4

Fundos 299.279 299.279 299.279

Acções  (quotas) próprias  

Outros  instrumentos  de capita l  próprio

Prémios  de emissão 

Reservas  lega is  

Reservas  estaturárias

Reservas  986.659 986.659 986.659

Resultados  trans i tados 1.472.328 1.452.875 1.352.136

Ajustamentos  em activos  financeiros  

Excedentes  de revalorização 181.493 187.237 172.911

Outras  variações  nos  fundos  patrimonia is  -124.837 -124.837 -124.837

Resultado l íquido do período 77.669 15.706 13.709

Interesses  minori tários  

Total do capital próprio 2.892.592 2.816.920 2.699.858

Passivo

Passivo não corrente

Provisões 78.412 52.275 52.275

Financiamentos  obtidos  0 0 0

Responsabi l idades  por benefícios  pós-emprego 0 0 0

Pass ivos  por impostos  di feridos  

Outras  contas  a  pagar 0 0 0

78.412 52.275 52.275

Passivo corrente

Fornecedores  10.15 12.029 20.030 20.030

Adiantamentos  de cl ientes

Estado e outros  entes  públ icos  10.5 9.804 6.017 6.017

Fundadores/Beneméritos/patrocinadores/associados/membros 10.14 507.105

Financiamentos  obtidos  

Outras  contas  a  pagar 10.6 235.824 144.984 144.984

Diferimentos  10.2

Pass ivos  financeiros  detidos  para  negociação 

Outros  pass ivos  financeiros  

257.657 171.030 678.135

Total do passivo 336.069 223.305 730.410

Total dos Fundos patrimoniais e do passivo 3.228.660 3.040.225 3.430.268

O Contabilista Certificado

Ano 2019
RUBRICAS NOTAS

Ano 2020
Ano 2019 

Reexpresso
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a 

Demonstração dos Fluxos de Caixa (ESNL)

Para os períodos findos em 31 de Dezembro de 2020

2020 Euros 2019 Euros

S.R.S.R.A. S.R.S.R.A.

Actividades operacionais

Recebimentos de clientes 1.569.263 1.322.698

Pagamentos a fornecedores (424.981) (576.523)

Pagamentos ao pessoal (180.651) (172.892)

Caixa gerada pelas operações 963.631 573.283

Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento 0 0

Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional (715.471) (512.485)

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) 248.160 60.798

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis (107.324,00) (46.781)

Activos intangíveis 0 0

Investimentos financeiros (750.738) (850.752)

Outros activos 0 0

(858.062) (1.098.612)

Recebimentos provenientes:

Activos fixos tangíveis 2.657 0

Activos intangíveis 0 0

Investimentos financeiros 751.182 852.551

Outros activos 0 0

Subsídios ao investimento 0 0

Juros e rendimentos similares 5.125 6.944

Dividendos 0 0

758.964 859.496

 Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) (99.098) (38.038)

Actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos 0 0

Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio 0 0

Cobertura de prejuízos 0 0

Doações 0 0

Outras operações de financiamento 0 0

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos 0 0

Juros e gastos similares (5) 0

Dividendos 0 0

Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio 0 0

Outras operações de financiamento 0 0

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) (5) 0

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 149.057 22.761

Efeito das diferenças de câmbio 0 0

Caixa e equivalentes no início do período 1.693.291 1.670.531

Caixa e equivalentes no fim do período 1.842.348 1.693.291
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Parecer do Conselho Fiscal Regional do Sul e Regiões Autónomas da 

Ordem dos Farmacêuticos ao Relatório de Atividade e Contas da SRSRA 

2020 

 

O Conselho Fiscal Regional da Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos 

Farmacêuticos reuniu aos cinco dias do mês de março de dois mil e vinte e um, pelas dezoito 

horas, estando presentes Eurico Augusto Joglar de Figueiredo Pais, Ana Gabriela Gomes 

Charneca e Bruno Olim Ferreira. 

O Conselho Fiscal Regional, no âmbito das competências que lhe estão atribuídas (Artigo 49.º da 

Lei n.º 131/2015, de 4 de setembro - Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos), apreciou o Relatório 

de Atividades e Contas de 2020 apresentado pela Direção da Secção Regional do Sul e Regiões 

Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos. 

Após análise cuidada dos documentos, tendo em vista os objetivos propostos, este Conselho 

deliberou dar parecer favorável ao Relatório de Atividades e Contas de 2019 e, ainda, recomendar 

a sua aprovação em Assembleia Regional do Sul e Regiões Autónomas, convocada para o dia 12 

de março de 2020. 

Lisboa, 05 março de 2020, 

O Conselho Fiscal Regional do Sul e Regiões Autónomas 

 

 

 

 

  
Bruno Olim Ferreira Eurico Pais 

Ana Charneca 
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Monitorização da Atividade Jurisdicional 

As associações públicas profissionais - Ordens Profissionais - são entidades públicas de estrutura 

associativa representativas de profissões que devam ser sujeitas, cumulativamente, ao controlo 

do respetivo acesso e exercício, à elaboração de normas técnicas e de princípios e regras 

deontológicos específicos e a um regime disciplinar autónomo, por imperativo de tutela do 

interesse público prosseguido. Entre as suas competências e atribuições, destaca-se o exercício 

do poder disciplinar sobre os seus membros, objetivando a prevenção de incumprimentos 

técnicos e legais no âmbito do exercício profissional e, desta forma, concretizar a defesa dos 

destinatários dos serviços e a prossecução do interesse público. 

Na Ordem dos Farmacêuticos, o exercício do poder disciplinar está reservado aos conselhos 

jurisdicionais regionais e nacional, que diligenciam a sua atividade de forma autónoma e 

independente. O Conselho Jurisdicional Regional do Sul e Regiões Autónomas (CJSRA) é 

constituído por uma presidente e quatro vogais, que exercem a sua atividade profissional em 

áreas farmacêuticas distintas, apoiados por uma estrutura executiva constituída por dois juristas, 

um farmacêutico e uma administrativa. 

O CJSRA, à data da sua tomada de posse, assumiu a jurisdição disciplinar sobre 24 casos. No 

decurso do presente mandato (2019-21) foram rececionadas 40 novas comunicações - 

analisadas no âmbito das reuniões mensais realizadas pelo Conselho entre abril de 2019 e 

fevereiro de 2021 - com matéria suscetível de constituir infração disciplinar analisadas. Destas, 

31 ocorreram durante o ano de 2020. Qualitativamente, é percetível que a situação de pandemia 

SARS-CoV 2 e consequentes exigências normativas, com impacto considerável na atividade 

habitual na farmácia comunitária e insatisfação dos cidadãos, originaram a grande maioria destas 

comunicações. Em seguida, apresenta-se uma análise e monitorização resumidas4: 

Estado do Processo Diligência ou Decisão Total 

Concluído 
Arquivamento 28 

Sanção (suspensão de 3 meses a 5 anos) 5 

Em curso 

Averiguações preliminares 5 

Proc. Disciplinar 13 

Proc. Inquérito 5 

Aguarda decisão judicial (Proc. Disciplinar) 8 

  Total Geral 64 

Destacar que no caso dos processos rececionados desde o início do mandato e dezembro de 

2020 e já concluídos (23 processos), o tempo médio decorrido entre a entrada no processo e 

 
4 Dados tratados a 02 de março de 2021 
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decisão do Conselho foi de 70,5 dias (excetuam-se os que tramitaram em instância judicial). 

Realçar que, oito dos processos atualmente em curso (num total de 31) aguardam decisão 

judicial, em média, há 2.462 dias. O CJSRA diligencia um acompanhamento regular junto das 

instâncias judiciais relativamente ao estádio dos diversos processos acima mencionados.  

A natureza dos factos que chegam ao conselho jurisdicional é, geralmente, diversa e de difícil 

tipificação seja pela complexidade jurídica ou técnica em apreço como pelo espetro alargado de 

intervenção profissional. Da análise dos processos destacam-se como natureza dos factos as 

seguintes categorias: prática profissional (p.ex. preparação ou administração de medicamentos, 

informação errónea, serviços farmacêuticos, insatisfação com o atendimento), dispensa de 

medicamentos (p.ex. erro na dispensa de medicamentos, venda de medicamentos sujeitos a 

receita médica sem apresentação da receita), prática de ilícitos criminais (p.ex. burla, 

concorrência desleal), exportação ilegal de medicamentos, usurpação de funções e outros. 

Relativamente à origem da denúncia, destacam-se a participação pelos pares, cidadãos/utentes, 

autoridades reguladoras (incluindo a própria Ordem) e entidades judiciais. 

O CJSRA da Ordem dos Farmacêuticos continuará a desempenhar as suas competências e 

atribuições nos termos estatutária e regularmente definidos, asseverando o correto exercício da 

profissão, sua dignidade e prestígio e a defesa do interesse público. 

Lisboa, 02 de março de 2021, 

P’lo Conselho Jurisdicional Regional do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos 

A Presidente 

 

 

Isabel Monteiro 
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SECÇÃO REGIONAL DO NORTE 
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ASSEMBLEIA REGIONAL 

 

CONVOCATÓRIA 
 

No uso dos poderes que me são conferidos pelo Artigo 42º, nº 3, e para os fins do disposto nos Artigos 

41º e 42º, nº 1, do Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos, convoco a Assembleia Regional do Norte da 

Ordem dos Farmacêuticos para reunir no próximo dia 17 de março de 2021, pelas 20:00 horas, por 

videoconferência, com a seguinte Ordem de Trabalhos. 
 

ORDEM DE TRABALHOS 
 

1. Aprovação da ata da Assembleia Regional anterior; 

2. Informações; 

3. Discussão e deliberação sobre o Relatório de Actividades e Contas da Secção Regional do Norte, 

referentes a 2020; 

4. Apreciação e discussão de outros assuntos de índole regional e/ou nacional considerados 

relevantes para a profissão, nomeadamente os relacionados com a Sede Nacional da Ordem 

dos Farmacêuticos, o Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos, o Relatório de 

Atividades e Contas da Direção Nacional da Ordem dos Farmacêuticos e as Contas 

Consolidadas da Ordem dos Farmacêuticos, referentes ao exercício de 2020; 

5. Eleição dos Delegados à Assembleia Geral a realizar em 26 de março de 2021, pelas 20:30 

horas, a realizar por videoconferência; 

6. Discussão de outros assuntos que os membros da Secção Regional do Norte considerem 

relevantes para a profissão. 

 
Se à hora designada não estiver presente o número suficiente de membros, a Assembleia realizar-se-

á meia hora depois com qualquer número. 

 

Porto, 09 de março de 2021, 

 

A Presidente da Mesa da Assembleia Regional do Norte 

 

 

Prof. Doutor Vítor Manuel Fernandes Seabra da Silva 
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Mensagem do Presidente 

 

As expectativas para o ano de 2020 eram consideráveis, fruto do trabalho 

desenvolvido ao longo do ano de 2019.  

Inúmeras realizações estavam programadas, balizadas pelo envolvimento direto de 

instituições e individualidades nacionais e europeias, com responsabilidades políticas, 

profissionais e de intervenção nas respetivas áreas de ação, que connosco 

manifestaram abertura, colaboração e entusiasmo participativo.  

O planeamento e programação das atividades formativas diferenciadas, capazes de 

colmatar e potenciar distintas ou novas áreas intervenção e integração do 

farmacêutico, estava concluído e pronto a ser iniciado e concretizado. 

A adoção de instrumentos de promoção e disseminação das atividades da SRN, para 

a insuficiente e muitas vezes parcial informação divulgada pelos meios habituais, 

permitir, ainda deste modo uma melhor informação e um maior vínculo na 

aproximação aos membros e, “at best”, a todos os farmacêuticos, estava 

devidamente calendarizada. 

A pandemia causada pelo SARS-CoV-2, que na fase inicial teve o seu epicentro na 

região Norte, zona de influência desta SR da OF, veio alterar o caminho previamente 

traçado para o ano de 2020.  Apesar de “todo este planeamento” veio-nos à memória 

a frase batida: “O Homem põe e Deus dispõe”. A adaptação às novas condições 

impostas por uma nova “normalidade”, teve repercussões na organização interna da 

SRN e no desenvolvimento das suas atividades normais. 

A relação com os seus membros passou a ser muito diferente da habitual, mantendo, 

contudo, a proximidade necessária e possível. O atendimento deixou de ser 

presencial, exceto em condições muito precisas e apenas por marcação prévia, 
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passando a via online a constituir a principal via de comunicação e de apoio. A 

imposição do teletrabalho, em especial nos primeiros meses após a declaração dos 

estados de emergência, veio ainda mais condicionar as atividades da SRN. Contudo, 

a disponibilização da SRN e dos seus serviços foi total e a rápida adaptação a estas 

condições permitiu prevenir e obstar o desenvolvimento de situações mais críticas. 

Desde muito cedo, a SRN se desdobrou na divulgação de informação relativa ao 

desenrolar da situação pandémica, através dos meios disponíveis, quer por iniciativa 

própria quer integrada na estratégia nacional da OF. 

A permanente atualização dos farmacêuticos, em particular com a disponibilização 

do conhecimento e da melhor evidência científica, disponíveis em cada momento, 

permitindo uma prática profissional mais informada e mais ativa, constituiu a 

preocupação primeira desta SRN. Todas as nossas atividades foram, pois, 

condicionadas pela necessidade de dar as melhores respostas no apoio aos 

farmacêuticos e às populações que contactavam com esta SRN da OF em busca de 

esclarecimentos e de alguma tranquilidade. 

Muitas atividades programadas não se realizaram, muitas reuniões e encontros foram 

adiados, muitas colaborações suspensas. Porém, muitas outras foram realizadas e 

muito mais estreitos ficaram os laços entre pessoas e instituições que com a SRN 

estabeleceram relações. A SRN foi palco de várias reuniões e encontros com 

responsáveis políticos e profissionais de países lusófonos com quem estabelecemos 

protocolos, colaborações e relações institucionais de cooperação e apoio na área da 

saúde. 

Com o conhecimento adquirido, e com os meios disponibilizados para combate a 

esta situação pandémica, apesar da situação não estar ainda controlada, 

acreditamos que com “engenho e arte” seremos capazes de desenhar um “novo” 

futuro, suportado no compromisso e no apoio à atividade e prática profissional dos 

farmacêuticos, enquanto profissionais de saúde.  

 

 

 

Franklim Marques 

Presidente da Secção Regional do Norte da Ordem dos Farmacêuticos 
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2020 foi um ano muito particular para a SRN, onde apesar da complexidade e dos 

imprevistos, se conseguiu melhorar o compromisso assumido com o farmacêutico e 

a profissão, com a comunidade e as populações, e a colaboração com instituições 

nacionais e de países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. 

O apoio a todos os farmacêuticos independentemente das suas distintas atividades 

profissionais foi uma das áreas mais prioritárias da nossa atividade, em tempos de 

pandemia, apesar dos condicionamentos dela resultantes. A relevância e a evidência 

da presença e da atividade do farmacêutico continuaram a ser um dos pilares 

orientadores das preocupações da SRN tendo ativamente participado na execução e 

produção de medidas e normativos legislativo-legais solicitadas, que continuam a ser 

implementadas e com repercussão na profissão farmacêutica.  
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A. Organização e Estruturas Internas  

da Secção Regional do Norte 

 

Durante o ano de 2020, manteve-se a disponibilidade total das novas e das mais 

antigas instalações para a realização de atividades profissionais, presenciais, quando 

foi possível, e com suporte de meios digitais, por videoconferência. 

Assim sendo, realizaram-se nas instalações da SRN, reuniões presenciais de 

diferentes órgãos sociais da Ordem dos Farmacêuticos, como o Colégio de 

Especialidades de Análises Clínicas e Genética Humana, do Colégio de Especialidades 

de Farmácia Hospitalar, do Grupo Profissional de Farmácia Comunitária e reuniões 

científicas e de trabalho de/com distintas entidades públicas e privadas da Saúde, 

como ARS, Comissões de Farmácia e Terapêutica. 

Enquanto foi permitido, decorreram atividades formativas presenciais dirigidas aos 

associados da Secção Regional do Norte nas instalações desta Secção Regional 

prosseguindo a política seguida pela Direção Regional de uma Ordem “aberta aos 

seus membros e às suas necessidades”. 

Neste ano de 2020, manteve-se a exigência concetual na orientação da gestão de 

poupanças e controlo de despesas de modo a cumprir os compromissos arcados com 

o Banco BPI e com o financiamento ao abrigo do Programa Jéssica utilizado na 

construção do novo edifício. Esta forma de encarar, com o rigor e a exigência 

necessária, o exercício de gestão dos recursos económico-financeiros por parte da 

Direção da SRN constitui a forma de assegurar que o compromisso público, assumido 

perante si mesma e os seus membros, de que os custos associados a esse 

investimento não teriam qualquer interferência com as condições normais de 

funcionamento e de apoio aos membros desta SRN e no cumprimento dos seus 

compromissos com a DN da OF.  
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B. Relação com os Sócios 

 

Ao longo do ano 2020, procedeu-se ao melhoramento do modelo de comunicação e 

da política de maior disponibilidade e proximidade com os membros através de mais 

rápidos e eficientes meios de divulgação. Para além do correio eletrónico, utilizado 

como forma de contacto periódico com os membros desta Secção Regional, 

procedeu-se a um “refresh” do site da SRN e bem como, à reestruturação da página 

no Facebook, que se mostrou muito eficiente na comunicação e divulgação das 

atividades da Secção Regional junto dos seus membros.  

Prosseguiu-se o caminho definido no ano anterior orientado a uma mais pronta 

disponibilidade e uma maior e mais eficaz proximidade com os membros desta SRN, 

procurando limitar o tempo máximo de resposta às questões e problemas colocados 

a esta SR, a valores da ordem das 24 horas sem implicações ou perdas na qualidade 

dos serviços prestados.  

A Secção Regional do Norte continuou a disponibilizar apoio jurídico presencial, 

semanalmente aos membros que o solicitem, com marcação prévia de consulta, e 

também, via email ou telefónica, em situações muito próprias, obviando desta forma 

as dificuldades na deslocação às nossas instalações, em particular, as que se 

prendem com fatores relacionados com distância geográfica ou a incapacidade física. 
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C. Relações Externas 

 

Convictos da necessidade de implementar os contactos institucionais junto das 

entidades ligadas à atividade farmacêutica, a SRN focou a sua atividade no 

aprofundamento das relações de colaboração com as Instituições de Ensino Superior 

onde decorrem cursos de Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, com as 

quais tem mantido relações preferenciais. Mais ainda, neste âmbito, desenvolveu 

novos esforços na manutenção e incremento das relações de colaboração e 

cooperação institucional com instituições públicas e outras organizações sectoriais, 

que se mostraram de grande importância e permitiram desenvolvimentos 

colaborativos mútuos com a Secção Regional e a profissão e se traduziram, em 

muitas situações, em relevantes realizações conjuntas. 

A Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

(AEFFUP) e o Núcleo de Ciências Farmacêuticas da Universidade Fernando Pessoa 

(NCF-UFP) continuaram a contar com o apoio da Secção Regional do Norte através 

da participação e divulgação das suas iniciativas e atividades. A Secção Regional do 

Norte continua a disponibilizar as suas instalações à Associação Portuguesa de 

Estudantes de Farmácia (APEF, como sede desta organização, e para o 

desenvolvimento das suas atividades.  

Dando continuidade ao que já vem sendo habitual, a SRN divulgou e participou nas 

atividades das várias entidades e Instituições ligadas à ação e ensino farmacêutico, 

como a Universidade do Porto, Universidade Fernando Pessoa, Instituto Superior de 

Ciências Norte, Hospital São João, Hospital Pedro Hispano, Secção Regional do Norte 

da Ordem dos Médicos, APFJ, ARS e a ERS. 

 

C.1 Relações Institucionais 

 

A Secção Regional do Norte da OF tem pautado a sua atuação pelo reforço das suas 

relações institucionais com a Direção Nacional e a Bastonária da OF e demais Órgãos 

Nacionais e Regionais visando o estabelecimento de relações mais profícuas e 

colaborantes entre todos, em prol do farmacêutico e em defesa da qualidade da sua 

prática ou atividade profissional. 
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C2. Reunião com representantes da Saúde da Guiné-Bissau  

 

O presidente da OFNorte, Franklim Marques recebeu na sede da OFNorte 

representantes da saúde da Guiné Bissau para debater formas de cooperação entre 

os dois países e o estabelecimento de protocolos de cooperação na área da Saúde e 

do Ensino. 

Na reunião estiveram a Diretora-geral dos Estabelecimentos de Cuidados de Saúde 

da Guiné Bissau, Quinta Sanha Incumbo, o Diretor-geral de Administração do 

Sistema de Saúde da Guiné Bissau, Silvino N'Dafa Braba, e a farmacêutica Manuela 

Pimenta.  

 

Comemoração do Dia do Farmacêutico  

 

A organização das comemorações do Dia do Farmacêutico deste ano 

de 2020 foi da responsabilidade da SRN da OF. Neste ano muito 

particular, a pandemia por Covid-19 veio condicionar a organização da 

tradicional sessão comemorativa, impedindo a realização de sessão 

presencial. 

Dadas estas condicionalismos, a SRN tomou a iniciativa de realizar uma 

Sessão Solene virtual, com transmissão online, através do seu canal 

YouTube "Norte Farmacêutico", onde para além das participações da 

Exma. Ministra da Saúde, Dra. Marta Temido, da Bastonária da OF, Ana 

Paula Martins e do Presidente desta Secção Regional, foi transmitido 

um concerto musical “Broadway Musical”, exclusivamente dedicado ao 

evento. 
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Na continuação prestou-se a homenagem pública aos farmacêuticos que neste ano 

de 2020, cumpriam 50 de dedicação à profissão (Medalha dos 50 anos de Profissão) 

e aos alunos melhores classificados nas Faculdade de Farmácia das distintas 

Universidades Portuguesas durante o ano de 2019 (Prémio Sociedade Farmacêutica 

Lusitana).  

 

D. Atividades Desenvolvidas na Secção Regional do Norte 

 

Continuando a priorizar a formação contínua no âmbito das 

modalidades formativas, como esteio da valorização e do 

reconhecimento profissional, a SRN e no decorrer do ano 

de 2020, protagonizou formação de qualidade e 

estruturante, abrangendo distintas áreas de interesse para 

os seus membros. 

 

D.1.Cursos de Pós-Graduação 

D.1.1 “Programa de Formação em Medicina Farmacêutica e 

Investigação Clínica” 

 

Ao longo deste ano de 2020 prosseguiu-se com a realização a segunda edição do 

“Programa de Formação em Medicina Farmacêutica e Investigação Clínica”, iniciado 

e setembro de 2019, que à semelhança da primeira edição esgotou as vagas 

disponíveis (30 alunos). O programa é uma parceria entre a PMA – Pharmaceutical 

Medicine Academy, Lda. e a Secção Regional do Norte da Ordem dos Farmacêuticos. 

Ao longo de quase um ano, os alunos assistiram a 10 módulos ministrados por 

oradores cuidadosamente selecionados, por se considerarem “experts” nas suas 

áreas de intervenção. 

 

Módulo 5 – Medical Writing e Comunicação Científicas  

O quinto módulo “Redação e Comunicação científicas” deu a conhecer aos formados 

os princípios das boas práticas de redação científica e das boas práticas de 

preparação de apresentações gráficas e tabulares. Dotou-os de competências para a 

preparação de um artigo científico e para a submissão de artigos científicos e 
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capítulos de livros. Poderem ainda aprender as boas práticas de preparação e 

apresentação de posters e comunicações orais 

Formador: 

Tiago Campos, (MSc - Medical/Scientific Writer, PMA - Pharmaceutical Medicine 

Academy, Lda) 

 

Módulo 6- Gestão de Dados e Análise Estatística de 

Estudos Clínicos 

No sexto módulo, os formandos aprenderam qual a 

abordagem estatística adequada a aos diferentes 

tipos de estudos clínicos. Sabem qual o método 

de cálculo do tamanho da amostra, no 

contexto de estudos clínicos e identificam os 

métodos de randomização e ocultação 

(“blinding”). Os oradores deram a conhecer a estrutura e 

conteúdos do plano de análise estatística  e os  aspetos 

associados à gestão de dados de investigação clínica, incluindo: 

registo de dados nos documentos fonte, formulários de recolha de 

dados (Case Report Form, CRF), base de dados e sua validação (CDISC), 

codificação de termos médicos e medicação concomitante, integração de dados 

provenientes de diferentes fontes na base de dados, produção das Tabelas, Figuras 

e Listagens (TFLs), revisão de dados (“data blind review”) e fecho da base de dados. 

Os formandos resolveram vários exercidos práticos, depois de aprenderem as 

características e funcionalidades do software de análise estatística R.  

Formadores 

Carla Oliveira, (PhD - Biostatistician, Blueclinical Ltd);  

Luís Tavares, (MSc - Clinical Data Manager, Blueclinical Ltd);  

Pedro Sá Couto, (PhD - Professor Auxiliar, Departamento de Matemática, 

Universidade de Aveiro);  

Rita Gouveia, (MSc - Clinical Research Coordinator, Blueclinical Ltd);  

Sara Paulo, (MSc - Clinical Data Manager, Blueclinical Ltd). 

Módulo 7 - Garantia de Qualidade e Certificação 

No sétimo módulo, os formadores deram a conhecer um pouco 

da história e evolução da gestão da qualidade. Ensinaram os 

presentes a desenhar e implementar um Sistema de Gestão 

da Qualidade.  Os formandos apreenderam alguns 

conceitos sobre normas de certificação ISO 9001, OHSAS 

18001, ISO 14001 e ISO 13485, e também sobre processos de acreditação de 

laboratórios não-clínicos (BPL) e de laboratórios de análises clínicas.  

Formadores 
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Fátima Carvalho, PharmD (Qualified Person and Executive Director, LEF) Inês 

Marques, MSc (Clinical Quality Manager Iberia, MSD);  

Liliana Teles, PharmD, MSc (Regulatory Affairs Manager, Critical Catalyst); 

Luísa Espinhaço, PharmD, MSc (Auditora da Qualidade, APCER; Especialista em 

Análises Clínicas pela OF; Adjunta da Qualidade no Serviço de Patologia Clínica do 

Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga); 

Margarida Carvalho, PharmD (Head of Quality Management, Bluepharma); 

Noélia Duarte, PharmD, PhD (Inspetora de Boas Práticas de Laboratório); 

Susana Fernandes, PharmD, PhD (Associate Director Pharmacovigilance Quality, 

Syneos Health). 

 

Módulo 8 – Medicamentos Experimentais e Farmácia 

de Ensaio Clínico. 

Neste oitavo módulo, “Produtos Investigacionais e Farmácia de 

Ensaio Clínico”, a temática apresentada visou os princípios de Boas 

Práticas de Fabrico o processo de desenvolvimento farmacêutico e de 

escolha de formulações. O seu conteúdo temático fornece os saberes necessários que 

permitem ou possibilitam identificar os requisitos de documentação de “Drug 

Substance” e “Drug Product” para a aprovação de ensaios clínicos, nas diferentes 

fases e compreender o processo de preparação e rotulagem de produtos 

investigacionais, incluindo placebos. Permite ainda, identificar as responsabilidades 

específicas do “farmacêutico do ensaio” e compreender o circuito do produto 

investigacional no centro de investigação, identificar os requisitos de armazenamento 

e controlo. Neste módulo, os formadores abordaram, ainda a logística da distribuição 

de produtos investigacionais aos centros, assim como a logística associada à 

exportação/importação; mais ainda, elucidaram sobre a contabilização e devolução 

dos produtos investigacionais remanescentes ou sua destruição pelo centro de 

investigação. 

Formadores 

Ana Patrícia Rei, MSc (Head of Medical Affairs, Bluepharma);  

Catarina Pinto, PhD (Project Manager / Medical Affairs Manager, Bluepharma) 

Diana Leite, MSc (Head Of Regulatory Affairs, Blueclinical); 

Dora Bernardo, PharmD (Clinical Trial Pharmacist Coordinator, Instituto Português 

de Oncologia Porto); 

Francisco Dias, PharmD (Clinical Research Associate, Blueclinical); 

Jorge Teixeira, PharmD (Pharmacist/Clinical Research Coordinator, Blueclinical); 

Marta Simões, PharmD (Formulation Scientist, Bluepharma); 

Rui Pinto, PharmD, PhD (Project Management, Bluepharma); 
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Teresa Murta, PharmD (Qualified Person / Head of Product Quality & Compliance, 

Bluepharma). 

 

Módulo 9 - Gestão de Projetos de Investigação Clínica  

Neste módulo abordaram-se os princípios da gestão de projeto 

e as diferentes fases do ciclo de vida do projeto, visando 

compreender os diferentes processos relacionados com as 

fases de início e planeamento do projeto e diferentes 

processos relacionados com a gestão da equipa,  e 

entender as especificidades dos projetos em 

investigação clínica, nomeadamente os papéis e 

responsabilidades no âmbito das GCPs, execução de 

projetos em contexto internacional e o controlo financeiro em 

equipas partilhadas. 

Formadores:  

Ana Patrícia Rei, MSc (Head of Medical Affairs, Bluepharma);  

Ana Teresa Santos, BSc, MBA (Head of Clinical Operations, Bial); 

Gisela Rocha, BSc (Head of Project Management, Blueclinical, Ltd); 

Liliana Oliveira, MSc (Clínical Project Leader, Covance);  

Mónica Silva, BSc (Clinical Research Specialist, Medtronic); 

Rita Neves, MSc (Clinical Projects Leader, Tecnimede, S.A.); 

Sofia Resende, PharmD (Clinical Team Manager, PRA Health Sciences); 

Susana Carvalho, PharmD (Clinical OperationsAssociate Manager, Covance). 

Módulo 10 - Motorização e Coordenação de Estudos Clínicos  

Este programa de formação terminou com um módulo de “Monitorização e 

Coordenação de Estudos Clínicos” que facultou aos formandos o reconhecimento das 

responsabilidades do Monitor de Ensaios Clínicos no contexto das Boas Práticas 

Clínicas e legislação nacional. O seu conteúdo permitiu compreender os processos de 

avaliação de exequibilidade de um Ensaio Clínico e de seleção dos Centros de 

Investigação; entender o conceito de monitorização baseada no risco, bem como a 

documentação associada aos Ensaios Clínicos, nomeadamente o plano de 

monitorização e os documentos essenciais no Ensaio Clínico; compreender os 

procedimentos associados à visita de início do Ensaio Clínico e às Visitas de 

Monitorização do Ensaio Clínico. Mais ainda, permitiu a aquisição dos conhecimentos 

necessárias para identificar os procedimentos associados ao encerramento do Ensaio 

Clínico no centro de investigação e o processo de gestão da informação de segurança 

num Ensaio Clínico; conhecer os processos de garantia de qualidade no centro de 

investigação, nomeadamente auditorias inspeções e compreender os desafios 

relacionados com a comunicação e motivação da Equipa de Investigação.  
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Formadores 

Hortense Matos, BSc (Manager of Monitoring, Bayer); 

Maria Reis, MSc (Country Clinical Operations Manager, AbbVie); 

Sara Pedro, PharmD, MSc (Clinical Research Associate, Bayer. 
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D.2. Cursos de Formação  

D.2.1. Cursos de Suporte Básico de Vida  

Ao longo de 2020 foram realizados dez Cursos de Suporte Básico de Vida. 

Os Cursos de Suporte Básico de Vida pretenderam dotar os farmacêuticos das 

competências necessárias para prestar a primeira assistência em Suporte Básico de 

Vida, aplicando eficazmente as técnicas de primeiros socorros em caso de acidente 

ou doença súbita; no final da formação ficaram aptos a aplicar o algoritmo do Suporte 

Básico de Vida.  

Assim os objetivos da formação, consistiram em:   

• Identificar as principais causas e saber atuar em situações de emergência;  

• Saber ativar o Sistema Integrado de Emergência Médica;  

• Reconhecer a importância e as fases principais do exame geral da vítima;  

• Identificar e reconhecer situações de paragem cardiorrespiratória, obstrução 

da via aérea e vítima inconsciente;  

• Adquirir treino na abordagem da via aérea;  

• Adquirir treino na execução das compressões torácicas;  

• Adquirir treino na execução das ventilações 

 

D.2.2 Cursos de Administração de Vacinas  

e Medicamentos Injetáveis 

Realizaram-se ao longo do ano de 2020 8 cursos de Administração de Vacinas e 

Medicamentos Injetáveis 

Indo ao encontro das necessidades dos seus membros, a Direção da Secção Regional 

do Norte organizou três cursos de administração de vacinas e medicamentos 

injetáveis   

O artigo 36º do Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto estabeleceu a possibilidade 

de poderem ser prestados, nas farmácias, serviços de promoção de saúde e bem-

estar aos utentes. Entre outros serviços, podem ser realizadas a administração de 

medicamentos e administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de 

Vacinação (artigo 2º da Portaria nº 1429/2007, de 2 de novembro). Estes serviços 

apenas podem ser prestados por profissionais habilitados para o efeito, através da 

participação em formação específica na área. Para tal, foi desenvolvida a presente 

formação, de modo a garantir aos Farmacêuticos inscritos na OF a formação para a 

realização deste serviço com a necessária qualidade e segurança.  

Assim, para ir ao encontro das necessidades dos seus membros, a Direção da Secção 

Regional do Norte organizou três cursos inicias de administração de vacinas e 

medicamentos injetáveis, com o seguinte programa: 
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• Conhecer a legislação que suporta a prestação de serviços de promoção de 

saúde e bem-estar nas farmácias;  

• Conhecer os controlos a aplicar a equipamentos destinados a armazenagem 

de medicamentos; 

• Identificar as vacinas incluídas no PNV e conhecer vacinas não incluídas no 

mesmo; 

• Descrever os cuidados subjacentes à administração de injetáveis por via 

subcutânea e intramuscular; 

• Descrever os cuidados subjacentes à administração de vacinas; 

• Saber os locais de administração da injeção subcutânea e intramuscular; 

• Demonstrar, em ambiente de simulação, a técnica correta de preparação e 

administração da injeção subcutânea e intramuscular. 
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D.3. Webinar 

Fruto das excelentes relações interpessoais, institucionais e de cooperação entre a 

Seção Regional Norte da OF e a Ordem dos Farmacêuticos de Cabo Verde, a secção 

regional do Norte da OF organizou 2 Webinar, emitidos para Cabo Verde via “live 

streaming”, no Canal Norte Farmacêutico, subordinados aos temas “A pandemia nos 

Serviços Farmacêuticos Hospitalares” e “A intervenção do farmacêutico e da Farmácia 

Comunitária face à situação pandémica de COVID-19”. 

 

D.3.1.  Webinar “Os serviços farmacêuticos hospitalares no 

contexto da COVID19" 

O webinar dedicado a “A pandemia nos Serviços 

Farmacêuticos Hospitalares” focalizou-se no 

impacto e intervenção dos farmacêuticos e dos 

serviços farmacêuticos hospitalares, na 

avaliação e acompanhamento da evolução da 

Covis-19 em Portugal e Cabo Verde, tendo tido 

como principais intervenientes, o Dr. Pedro 

Soares e a Dra. Patrocínia Rocha, diretores, 

respetivamente, dos Serviços Farmacêuticos do 

Centro Hospital Universitário de São João e do 

Centro Hospitalar Universitário do Porto. Após as 

intervenções seguiu-se um debate que contou com a presença da Bastonária da 

OFCV, Prof. Doutora Marcília Fernandes, e do Presidente da SRNOF, Prof. Doutor 

Franklim Marques, bem como de vários farmacêuticos de ambos os países 

participantes 

 

 



 

217 

 

D.3.2.  Webinar “A intervenção do farmacêutico e da Farmácia 

Comunitária face à situação pandémica de 

COVID-19" 

O webinar dedicado a “A intervenção do 

farmacêutico e da Farmácia Comunitária face à 

situação pandémica de COVID-19”, contou com a 

intervenção dos farmacêuticos comunitários, Dr. 

Luís Rocha, Diretor-Técnico da Farmácia do Marco, a 

Dra Sónia Sousa, Diretora-Técnica da Farmácia da 

Devesas. Este Webinar contou ainda com os 

testemunhos na primeira pessoa do Dr. Paulo 

Pinho, o primeiro farmaceutico identificado como 

vitima de CoVid-19 e sujeito a um processo de internamento em 

unidade de cuidados intensivos e da Prof. Doutora Emilia Sousa, 

igualmente vitima de CoVid-19. Após as intervenções seguiu-se um 

debate que contou com a presença da Bastonária da OFCV, Prof. 

Doutora Marcília Fernandes, e do Presidente da SRNOF, Prof. Doutor Franklim 

Marques, bem como de vários farmacêuticos de ambos os países, nele participantes 

 

D.3.3.  Webinar "Farmácia oncológica em tempos de  

COVID-19" 

O webinar dedicado a “Farmácia oncológica em tempos de 

COVID-19”, contou com a intervenção da Dra. Florbela 

Braga, Diretora dos Serviços Hospitalares do IPO-Porto. 

Após a sua intervenção seguiu-se um debate que contou 

com a presença da Bastonária da OFCV, Prof. Doutora 

Marcília Fernandes, e do Presidente da SRNOF, Prof. 

Doutor Franklim Marques, bem como de vários 

farmacêuticos de ambos os países participantes.  
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D.4. Curso “Programa de Formação para as Comissões de 

Farmácia e Terapêutica”  

O Curso “Programa de Formação para as Comissões de Farmácia e Terapêutica” 

resulta de uma iniciativa e organização conjunta entre a Secção Regional do Norte 

da Ordem dos Farmacêuticos e da empresa farmacêutica Novartis  

O curso é composto por 4 módulos independentes (32 horas) e contam com um 

painel de ilustres especialistas formadores reconhecidos nas suas distintas áreas de 

atuação.  

Módulo I: Enquadramento Regulamentar  

• Agência Europeia do Medicamento 

• Infarmed 

• Medicamentos e Dispositivos Médicos 

• Farmacovigilância 

 

Módulo II: Avaliação das Tenologias em Saúde   

• Comparticipação e Avaliação Prévia 

• Avaliação Clínica – critérios de avaliação 

• Avaliação Económica – Bases de Avaliação Económica  

• Negociação – preço e financiamento 

 

Módulo III: Protocolos em ambiente Hospitalar  

• Biológicos e biossimilares 

• Linhas de Tratamento 

• Alternativas Terapêuticas 

• Switch e justiçarão 
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D.5. SIMPOSIO 

“Formação dos Profissionais de Saúde: como 

comunicar com o doente oncológico?”  

A Secção Regional do Norte da Ordem dos Farmacêuticos 

organizou, no dia 20 de fevereiro, um Simpósio sobre 

“Formação dos Profissionais de Saúde: como comunicar 

com o doente oncológico?”, tema de grande impacto e com 

uma importância transversal na área da saúde, onde se 

abordou a adequação da formação dos profissionais de 

saúde à comunicação com os doentes oncológicos. 

A sessão pretendeu promover o debate, a partilha de ideias e a troca de 

experiências entre os diferentes profissionais de saúde, nomeadamente 

farmacêuticos, médicos e enfermeiros, contando com, como principais 

intervenientes nas questões oncológicas, a Dra. Dalila Veiga (Secção Regional do 

Norte da Ordem dos Médicos); Enf. Jorge Freitas (Secção Regional do Norte Ordem 

dos Enfermeiros); Dra. Florbela Braga (Secção Regional do Norte da Ordem dos 

Farmacêuticos). A moderação da sessão esteve a cargo do Prof. Doutor Franklim 

Marques, Presidente da SRN da Ordem dos Farmacêuticos e do Prof. Doutor Rui 

Medeiros da Liga Portuguesa Contra o Cancro. 

 

E. Atividades culturais desenvolvidas na Secção Regional  

do Norte 

E.1. Curso de Fotografia 

A Direção da Secção Regional do Norte organizou durante 

o ano 2020 o segundo módulo do curso de fotografia, 

dedicado aos “Elementos da Composição Fotográfica” 

objetivado à exploração de regras e dos elementos 

fundamentais da composição fotográfica (22 horas). 

A formação foi ministrada por Carlos Costa, Licenciado em 

Tecnologias de Comunicação Audiovisual com especialização 

em Fotografia.  

 

E.2. Apresentação pública do livro ”Lápis-Lazúli e 

Diamela”  
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A Direção Regional tem feito um trabalho notável no sentido de divulgar e promover 

os autores com Expressão Artística, farmacêuticos ou não, que se destacam em 

várias aéreas, nomeadamente, pintura, escultura, fotografia, publicação de livros, 

entre outros. 

Destarte, e no âmbito das suas atividades e num contributo para o desenvolvimento 

e disseminação cultural, decorreu nesta Secção Regional Norte, a apresentação 

pública do livro ”Lápis-Lazúli e Diamela”, da autoria de Fernanda Bahia, Farmacêutica 

e Prof Catedrático da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

A apresentação da obra, editada pela Editorial Novembro, foi da responsabilidade da 

Prof. Doutora Alexandre Guedes Pinto da Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto e contou ainda com a intervenção do Prof. Doutor Franklim Marques. 

Este Lapis-Lazúli e Diamela, é o segundo livro da 

autora.  
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F. OUTRAS ATIVIDADES 

F.1. Seguro de Saúde 

 

A Secção Regional do Norte da Ordem dos Farmacêuticos, 

celebrou um protocolo de colaboração com a companhia de seguros Ocidental, 

detentora dos seguros de saúde Medis, mantendo preços competitivos em 

comparação com iguais produtos já existentes no mercado. Os membros da Secção 

Regional Norte e agregados familiares poderão optar por uma de quatro opções, sem 

limite de idade. 

 

F.2. Seguro de Responsabilidade Civil 

 

Do protocolo celebrado em 2015 entre a Ordem dos 

Farmacêuticos e a Companhia - Ocidental Seguros, resultou o seguro de 

Responsabilidade Civil, extensível a todos os farmacêuticos, em que a Secção 

Regional do Norte assume os encargos relativos aos seus membros. Cada Secção 

Regional possui a sua própria apólice que garante um limite de indemnização de 100 

mil euros por sinistro e anuidade. Apenas beneficiarão deste seguro os membros que 

tenham as quotas devidamente regularizadas. 

 

F.3 Estratégias de Comunicação da SRN 

 

As grandes transformações na sociedade contemporânea impuseram à comunicação 

e ao relacionamento com os diversos públicos, um papel de extrema relevância no 

conceito estratégico das instituições. Neste âmbito, a SRN desenvolveu cooperações 

com a imprensa escrita, nomeadamente Jornal Notícias, Público e Diário de Notícias 

e estimularam-se os contactos com diferentes canais de televisão, que continuam a 

recorrer à SRN no sentido de auscultar a nossa opinião sobre temas da atualidade 

em Saúde. 

Criar uma verdadeira cultura de comunicação em que todos sintam vontade de 

intervir e participar, continuará a ser um dos objetivos da SRN, reafirmando o papel 

interventivo do Farmacêutico na melhoria dos Cuidados de Saúde em Portugal.  
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G. Publicações Secção Regional do Norte 

G.1. Acta Farmacêutica Portuguesa 

 

A Secção Regional do Norte da Ordem dos Farmacêuticos continua a entender como 

pertinente, a edição e a disponibilização da Acta Farmacêutica Portuguesa. 

A publicação desta revista tem decorrido com toda a normalidade no que respeita ao 

cumprimento assumido relativamente à sua periodicidade, sendo de realçar o 

aumento significativo da qualidade e do número de artigos propostos a submissão. 

De realçar que, para além da sua versão em formato de papel, a Acta Farmacêutica 

Portuguesa possui uma versão online, de livre acesso, disponível desde junho de 

2014, em plataforma exclusivamente a ela dedicada: 

actafarmaceuticaportuguesa.com. 

 

Esta formatação online tem implicações imediatas na maior agilização e comodidade 

na submissão de artigos, bem como nos processos de revisão por pares, permitindo 

uma mais atempada resposta e uma publicação mais célere.  

   

O acesso a esta página requer registo gratuito. No sentido de aquilatar a evolução 

da AFP, é de realçar o facto de o acesso a esta revista pode ser conseguido através 

do Google académico 

(http://scholar.google.pt/scholar?q=acta+farmaceutica+portuguesa&btnG=&hl=pt-

PT&as_sdt=0%2C5), bem como, através do Index online, Revistas Médicas 

http://actafarmaceuticaportuguesa.com/
http://scholar.google.pt/scholar?q=acta+farmaceutica+portuguesa&btnG=&hl=pt-PT&as_sdt=0%2C5
http://scholar.google.pt/scholar?q=acta+farmaceutica+portuguesa&btnG=&hl=pt-PT&as_sdt=0%2C5


 

223 

 

Portuguesas (http://www.indexrmp.com/ins_revistas.aspx?mc1=30), do Portal do 

Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (www.rcaap.pt) ou da página da 

Secção Regional do Porto da Ordem dos Farmacêuticos (http://www.ofnorte.pt). 

 

A Revista Acta Farmacêutica Portuguesa, espaço de publicação de pesquisas na área 

das Ciências Farmacêuticas e dos Cuidados Farmacêuticos, está destinada a 

profissionais ligados à área da Saúde e em particular dos farmacêuticos. 

  

http://www.ofnorte.pt/
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H. Edifício Sede (Manutenção e Restauro) 

 

Como vem sendo habitual ao longo dos últimos anos a Direção desta Seção Regional 

prosseguiu com as obras de manutenção e restauro do antigo edifício sede. Dadas 

as características do Edifício foi decisão da Direção da Secção Regional do Norte, 

procedeu-se à realização de obras, de acordo com as necessidades mais prementes.  

  

 

 

Porto, 2 de março de 2020 

 

 

Prof. Doutor Agostinho Franklim Marques 

Presidente da Direção 

Secção Regional do Norte da Ordem dos Farmacêuticos 
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Demonstração de Fluxos de Caixa do ano 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores em euros

2020 2019

S.R.N S.R.C S.R.S.R.A. D.Nacional Ajustamentos
Ordem dos

Farmacêuticos

Ordem dos

Farmacêuticos

Actividades operacionais

Recebimentos de clientes 1.012.077 547.437 1.569.263 1.647.889 4.776.666 4.346.118

Pagamentos a fornecedores (248.876) (112.533) (424.981) (759.054) (1.545.444) (1.997.307)

Pagamentos ao pessoal (174.309) (125.613) (180.651) (400.603) (881.176) (892.011)

Caixa gerada pelas operações 588.892 309.291 963.631 488.232 2.350.046 1.456.800

Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento 0 (128) 0 296 169 445

Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional (390.984) (197.824) (715.471) 35.329 (1.268.950) (1.113.781)

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) 197.908 111.339 248.160 523.857 1.081.264 343.464

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis (6.911) (1.894) (107.324) (104.540) (220.669) (102.124)

Activos intangíveis 0 0 0 0 0 (69)

Investimentos financeiros 0 0 (750.738) (342.000) (1.092.738) (1.304.752)

Outros activos 0 0 0 (1.688) (1.688) (60.076)

(6.911) (1.894) (858.062) (448.228)

Recebimentos provenientes:

Activos fixos tangíveis 0 0 2.657 0 2.657 0

Activos intangíveis 0 0 0 0 0 0

Investimentos financeiros 0 0 751.182 284.000 1.035.182 1.350.551

Outros activos 0 0 0 0 0 0

Subsídios ao investimento 0 0 0 0 0 0

Juros e rendimentos similares 0 608 5.125 1.145 6.878 9.568

Dividendos 0 0 0 0 0 0

0 608 758.964 285.145

 Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) (6.911) (1.286) (99.098) (163.083) (270.378) (106.902)

Actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos 0 0 0 0 0 0

Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio 0 0 0 0 0 0

Cobertura de prejuízos 0 0 0 0 0 0

Doações 0 0 0 0 0 0

Outras operações de financiamento 0 0 0 0 0 0

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos (95.692) 0 0 0 (95.692) (94.350)

Juros e gastos similares (20.738) (3.233) (5) 0 (23.976) (27.080)

Dividendos 0 0 0 0 0 0

Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio 0 0 0 0 0 0

Outras operações de financiamento 0 0 0 0 0 0

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) (116.430) (3.233) (5) 0 (119.668) (121.431)

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 74.567 106.820 149.057 360.774 691.218 115.131

Efeito das diferenças de câmbio

Caixa e equivalentes no início do período 184.399 666.272 1.693.291 580.409 3.124.371 2.911.881

Caixa e equivalentes no fim do período 258.966 773.092 1.842.348 941.183 3.815.589 3.124.371

74.567 106.820 149.057 360.774 691.218 212.490

-0,08 0,10 0,00 0,02 -97358,66

Demonstração dos Fluxos de Caixa (ESNL)

Para os períodos findos em 31 de Dezembro de 2020

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
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Relatório e Parecer do Conselho Fiscal OF 

1. Nos termos das disposições legais e estatutárias, cumpre ao Conselho Fiscal Nacional 

elaborar relatório e emitir parecer sobre os documentos de prestação de contas da Ordem dos 

Farmacêuticos, apresentados pela Direção Nacional, referentes ao exercício findo em 31 de 

dezembro de 2020. 

2. Ao longo do exercício, o Conselho Fiscal desempenhou com regularidade as funções que lhe 

foram confiadas, tendo nomeadamente procedido às verificações que considerou 

convenientes, apreciado as contas e os atos de gestão mais relevantes da Ordem dos 

Farmacêuticos. Da Direção Nacional, o Conselho Fiscal recebeu todos os esclarecimentos e 

informações solicitadas.  

3. Em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 2, do artigo 42.º da Lei 2/2013 de 10 de 

janeiro, a qual estabelece o regime jurídico, a organização e o funcionamento das associações 

públicas profissionais, a Ordem dos Farmacêuticos encontra-se inserida no âmbito de aplicação 

do Código dos Contratos Públicos. O Conselho Fiscal tomou nota que no decurso do ano de 

2020 existiram desenvolvimentos para a sua implementação na Ordem dos Farmacêuticos, 

situação que importa continuar a efetivar. 

4. No encerramento do exercício, o Revisor Oficial de Contas apreciou o Relatório de Atividades 

e completou o exame das contas com vista à sua certificação.  

 

5. Parecer  

Face ao que antecede, e apreciados os documentos referidos no número anterior, 

designadamente o que se contém na Certificação Legal das Contas e nos Relatórios e 

Pareceres dos Conselhos Fiscais Regionais, o Conselho Fiscal é de parecer unânime que a 

Assembleia Geral:  

a) Aprove os documentos de prestação de contas do exercício de 2020 da Ordem dos 

Farmacêuticos, tal como foram apresentados pela Direção; 

b) Aprove a aplicação de resultados proposta pela Direção Nacional.  

6. Finalmente, o Conselho Fiscal deseja agradecer à Direção e demais Órgãos Nacionais e 

Regionais, bem como aos Serviços da Ordem toda a colaboração prestada no exercício das 

suas funções.  

 

Lisboa, 12 de março de 2021 

 


