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Exm o Senhor
Diamantino da Silva Elias
Presidente do SIFAP
Rua Almeida e Sousa, nO 21, 20 Dto.
1350-006 Usboa
Portugal

V/ Ref.:

v/ Data/Date:

N/ Ref.: CD/128/2016

N/ Data/Date: 29/11/2016

ASSUNTO:

Proposta de regulamenta~ao do n. 2 2 do artigo 24.2 do Decreto-Lei n. 2 307/2007,
de 31 de agosto

Exmo. Senhor,

Com referenda ao assunto mendonado em epigrafe, procedemos a analise dos contributos
remetidos pelas diversas entidades consultadas no ambito do procedimento de audi~ao
realizado do projeto de delibera~ao que determina a forma~ao tecnico-profissional para 0
exerdcio de fun~5es de coadjuva~ao na area farmaceutica, nos termos e para os efeitos do
disposto no n. 2 2 do artigo 24.2 do regime juridico das farmacias de oficina, aprovado pelo
Decreto-Lei n.!:! 307/2007, de 31 de agosto, na sua reda~ao atual.
Nesta conformidade, enviamos em anexo a versao revista para V. aprecia~ao, muito
agradecendo a vossa pronuncia com a melhor brevidade, ate ao proximo dia 12 de dezembro.
Sem outro assunto de momento, com os melhores cumprimentos,

o Conselho Diretivo

Henrique !..uz Rodrigues
Presidente
de Conselho Diretivo
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ANEXO

(A que se refere

n.o 1 da Deliberat;ao n.o ---.leo!... )

0

Artigo 1.0

Objeto

o

presente regulamento determina a formac;ao tecnico-profissiona!

para~o

exerf.:icio de.

func;oes de coadjuvac;ao na area farmaceutica, nos termos e para os efeitos dcl,Usposto no
n.O 2 do artigo 24.0 do regime juridico das farmacias de oficina, aprovado pelo Dec~~to-Lei
n.o 307/2007, de 31 de agosto, na sua redac;ao atual.

Artigo 2.0

Requisitos da forma<:io
1 - A formac;ao tecnico-profissional para 0 exercicio de func;oes de coadjuvac;ao na area
farmaceutica corresponde ao nivel 4 de qualificac;ao previsto no anexo I da Portaria n. O

782/2009, de 23 de julho e insere-se na area de forma~o "729 - Saude - programas nao
classificados noutra area de formac;ao ", prevista na Portaria n.o 256/2005, de 16 de Marc;o.
2 - A formac;ao integra:
a) Uma componente teorica com a durac;ao minima de 500 horas de formac;ao
presencial, pelo menos 50% dasquais nas seguintes areas de compet€mcia espedfica
da saude e da fatmacia:
i)

Ativi,gades

associ.i!ldas

prOJ:edi~tos

ii)

a

dispensa

de

medicamentos de

acordo

com

os

legais aplicaveis;

AconselhalTlento

sobre

os

produtos

nao

abrangidos

na

alinea

anterior

dispensados na farmacia;
iii)

Compreensao elementar do medicamento , seus efeitos e riscos derivados da sua
utilizac;ao;

iv)

Conhecimentos basicos do sistema de farmacovigilancia e importancia do
reporte de reac;oes adversas;

v)

Faturac;ao e conferencia do receituario, faturac;ao de fornecedores e gestao da
documentac;ao;
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Noc;oes basicas de tecnologias de informac;ao e comunicac;ao, e utilizac;ao dos

vi)

sistemas informaticos em uso nas farmacias;
vii) Rece<;ao de medicamentos e produtos de saude e conferencia da guia
remessa com a nota de encomenda;
viii) Atividades associadas
aquando da

a

gestao de stocks, incluindo as regras

observar
"'l!?"

reposiC;ao de inventario, controlo de prazos

segregaC;ao de existencias

(I.

na~

d~'0'

validade

e

comercializaveis;
~~,',

'""~

Ix)

Condil;6es de conservac;ao dos medicamentos e outros produtos dispel1sados nas
farmacias e especificidades do seu armazenamento;

x)

Importancia da monitorizac;ao das condic;6es ambientajs e ({as operac;6es de
limpeza, na manutenc;ao da qualidade dos rtf€dicame~tos e outros produtos
dispensados nas farmacias;

xi)

Trabalho em equipa;

xii) Tecnicas de atendimento ao publico;
xiii) Ingles para atendimento ao publico;
xiv) Etica em Saude e direitos e deveres dos utentes;
xv) Sistemas de gestao da qualicjade: procedimentos e registos;
xvi) Higiene, seguranC;a e saude no trabalho no sector da saude.
b) Uma componente prat:1l(;a com a durac;ao minima de 500 horas, correspondente a
uma unidade deforma~<;;ao em contexto de trabalho real em farmikia comunitaria.
3 - A forma<;ao prevista no numero anterior e certificada pela entidade competente nos
termos doartigo 11. 0 da Portaria n.O 851/2010 de 6 de setembro, alterada pela Portaria n.O

208j2013,de 26de junho.
A rQ~rnac;ao tecnico-profissional habilita 0 exercicio de fun<;5es de coadjuva<;ao na area
farmaceutica

nas

areas

que

na~

se

encontram

reservadas

a

outras

profissoes,

designpdamente, de tecnico de farmacia.

Artigo 4.°
DisposiC;io transit6ria
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1 - Consideram-se devidamente habilitados para 0 exercicio de funl,;oes de coadjuval,;ao na
area farmaceutica os profissionais que se encontrem numa das seguintes situal,;oes:
a) Trabalhadores detentores do 12.0 ana de escolaridade e de curso de formal,;ao de tecnico
de auxiliar de farmacia, com os requisitos expressos no n.

° 1 da clilUsula 4.

do Contrato

Coletivo de Trabalho (CCT) entre a Assodal,;ao Nadonal das Farmadas &9 Sind~to
""

-,:-:~;~

'"

Nacional dos Profissionai!) de Farmacia, publicado no Boletim do Trabalho ~ Errf~go, n.~

21, de 8/6/2010;
""".

b) Trabalhadores que antes da entrada em vigor do CCT ja prestavam trabal'[9na far;mada
e que embora tenham completado

registo de pratica farl1}Elceuti<:qqntes da entrada em

0

vigor do Decreto-Lei n.O 320/99, de 11 de Agosto, nao sao titwares da cedulaprofissional
de tecnico de farmacia;
c) Trabalhadores que, tendo iniciado

0

registo de pnifica antes,da entrada em vigor do

Decreto-Lei n.o 320/99, de 11 de Agosto,

0 vierq~

a completar antes da entrada em

vigor do Decreto-Lei n.o 307/2007, de 31 de Agosto, e nao sao titulares da cedula
profissional de tecnico de farmacia;
d) Trabalhadores que efetuaram 0 registd'de pratica farmaceutica apos a entrada em vigor
do Decreto-Lei n.o 320/99, de 11

de"~gos'

e antes da entrada em vigor do Decreto-Lei

n.o 307/2007, de 31 de Agosto;
e) Trabalhadores, com as categorias da'SYAjudante de farm.kia, admitidos pelas farmacias
antes da entrada em vigor do CCT.

2 - Os profissi2nais

qu~ a data da publicital,;ao da presente deliberal,;ao exerl,;am funl,;oes de

coadjuval,;aonaarea farma<;:eutica em farmadas de oficina, que nao se encontrem numa das
Fl:

situal,;oes previstas no numero anterior, mas possuam cursos de formal,;ao que incluam, pelo
menos, 7~O/o das cQrnpetencias formativas previstas no n. 0 2 do artigo 2.° sao considerados
~,

devida!iJ'lenfe habilitados para 0 exercicio de funl,;oes de coadjuval,;ao na area farmad~utica.
3 - Os pj:0fissionais que

a data da

publicitar;ao da presente deliberar;ao exerr;am funr;oes de

coadjuval,;ao na area farmaceutica em farmacias de oficina, e nao se encontrem numa das
situal,;o~.s

previstas nos numeros anteriores dispoem de um perfodo de 2 anos para obter ou

comp'"etar a formar;ao nos termos previstos no n. 0 2 do artigo 2.0 da presente Deliberar;ao .
.;t4 - 0 Diretor Tecnico da farmada deve manter atualizada a lista do pessoal com indicar;ao

expressa do seu enquadramento relativamente ao disposto nos numeros anteriores e
disponibiliza-Ia as autoridades administrativas sempre que solicitada.
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