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Farmacêuticos Registados - Admissões 

Análise ao número de inscrições de farmacêuticos na OF 
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Aponta-se como possível causa para o elevado 

número de admissões nos anos de 2008 e 2009 a 

implementação do processo de Bolonha nas 

Faculdades de Farmácia das Universidades de 

Lisboa, Coimbra e Porto, que levou à redução em 

um semestre nos respectivos programas 

curriculares. Esta circunstância fez com que, 

naquele período, houvesse um maior número de 

alunos a concluir o plano de estudos em Ciências 

Farmacêuticas. Consequentemente, houve um 

maior número de diplomados em condições de 

ingressar na Ordem dos Farmacêuticos. 

No entanto, verifica-se que tal incremento se tem 

registado primordialmente na Secção Regional de 

Lisboa (SRL), que viu aumentado o seu número de 

admissões em 26%, entre 2010 e 2012, enquanto 

que nas restantes Secções Regionais este número 

tem vindo a diminuir, em igual período, na seguinte 

proporção: -25% para a Secção Regional de 

Coimbra e -14% para a Secção Regional do Porto. 

Observa-se, deste modo, uma maior concentração 

de profissionais na zona jurisdicional da SRL, 

circunstância que poderá ser explicada pelo facto 

de esta ser a zona do país com um maior número 

de farmacêuticos a exercer. 
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De acordo com a análise do observatório da 

empregabilidade, o número de admissões manteve-

se relativamente constante entre os anos 2000 e 

2007, onde se verificou uma média de 522 

inscritos/ano. No ano de 2008 constata-se um 

incremento de 39% face aos valores médios das 

admissões verificadas no período 2000-2007 

passando estas para uma média, entre 2008-2012, 

de 726 inscritos/ano. 

 


