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Comunicado 

Vacinação dos farmacêuticos contra a COVID-19 

A Task-Force do Plano de Vacinação da COVID-19, responsável pela elaboração e execução do 

plano de vacinação contra a COVID-19 no nosso País, solicitou a colaboração das Ordens 

profissionais da área da Saúde na identificação dos profissionais que pretendam ser vacinados 

durante a primeira fase da campanha de vacinação contra a doença. Nesse sentido, o coordenador 

da Task-Force do Plano de Vacinação da COVID-19 solicitou o apoio da Ordem dos Farmacêuticos 

(OF), para o recenseamento e identificação dos farmacêuticos, que se desejem vacinar, das áreas 

assistenciais, do sector privado e social, de prestação direta de cuidados de saúde aos cidadãos 

(e.g. farmacêuticos comunitários, analistas clínicos, farmacêuticos hospitalares e dos cuidados 

continuados).  

Para este propósito, e de acordo com as instruções do coordenador da task-force, a OF irá solicitar 

aos farmacêuticos o preenchimento de um formulário eletrónico para vacinação contra a COVID-19. 

Este formulário, a ser brevemente disponibilizado na Secretaria Online da OF, terá associado a 

validação dos dados pessoais e profissionais dos farmacêuticos, garantindo assim a atualização da 

informação individual de cada um dos seus membros.  

A conformidade dos dados pessoais e profissionais é imprescindível à colaboração com a tutela. A 

OF irá compilar esta informação e remetê-la-á, posteriormente, às autoridades de saúde para 

planeamento e realização das ações de vacinação destes profissionais de saúde. 

Naturalmente, existem diversas questões relativamente à vacinação de farmacêuticos que carecem 

de esclarecimentos e maior detalhe operacional. A Ordem dos Farmacêuticos, por intermédio da 

Direção Nacional, continuará a acompanhar o planeamento, execução e monitorização do plano 

de vacinação para a COVID-19 em território nacional. 

Todas as informações serão comunicadas aos membros o mais brevemente possível.  

Apelamos a todos os colegas a sua atenção ao site da OF (aqui) e canais de comunicação da OF e 

da Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas, aguardando mais instruções e esclarecimentos 

Lisboa, 25 de janeiro, 

A Direção Regional do Sul e Regiões Autónomas 

Luís Lourenço, Gizela Santos, Bárbara Aranda da Silva, João Rijo e Nuno Cardoso 
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