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PLANO DE ATIVIDADES 2018 

 

Caros Colegas, 

O Plano de Atividades para 2018 é o documento que traduz, no essencial, a 

estratégia no âmbito da nossa ação à frente da Direcção Regional do Centro 

da OF, representando para nós um compromisso com os farmacêuticos e com 

todos os interlocutores da nossa atividade. 

O documento encontra-se, deste modo, alinhado com a visão dos Órgãos 

Sociais da Ordem dos Farmacêuticos, com os valores da profissão 

consagrados estatutariamente e, naturalmente, com as ideias fundamentais 

vertidas no programa sufragado pelos colegas para o triénio 2016-2018. 

Pela sua natureza, e também pelas contingências políticas, económicas e 

sociais em torno da profissão, o documento deve ser dinâmico ajustando-se a 

novas exigências que, necessariamente, vão acontecendo, e para os quais a 

Ordem deve encontrar a resposta adequada e que melhor sirva o interesse 

público. 

A competência, a responsabilidade e o compromisso continuam a representar 

os pilares da estratégia que defendemos para a Ordem, e são estes mesmos 

princípios que suportam as nossas principais linhas programáticas. 

A nossa responsabilidade primária e central coloca-se fundamentalmente 

perante os farmacêuticos, os doentes e a sociedade. Estamos cientes de que 

o farmacêutico desempenha, ou poderá desempenhar, um papel crucial na 

sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Efetivamente, acreditamos 

que a intervenção profissional do farmacêutico resulta em valor acrescido 

para a saúde do doente e das populações, gerando poupanças ao nível dos 

recursos disponíveis. 
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Assente neste pressuposto, o plano de ação para 2018 valoriza todas as 

iniciativas tendentes ao desenvolvimento, à qualificação e à capacitação 

profissional do farmacêutico. Somente a qualificação dos profissionais e a 

aquisição de competências diferenciadoras permitem conduzir a classe para 

um caminho de reconhecimento e cabal integração na rede de prestação 

de cuidados de saúde. A qualificação profissional e o desenvolvimento de 

competências diferenciadoras são, justamente, as alavancas para promover a 

confiança no exercício do ato farmacêutico, estimulando consequentemente 

características tão importantes como a motivação e a liderança dos 

profissionais.  

A integração formal do farmacêutico na rede prestadora de cuidados de 

saúde, assim como a sua integração em equipas, só poderá advir de um 

cenário de profissionais qualificados, motivados, responsáveis e 

responsabilizáveis. 

O conjunto das atividades que, seguidamente, se propõem deverão ser vistas 

como uma base de trabalho para um projeto que pretende incorporar 

igualmente, e preferencialmente, propostas dos nossos colegas, membros da 

Secção Regional. 

 

O Plano de Atividades da SRC para 2018, foi delineado tendo por base os 

seguintes eixos estratégicos de desenvolvimento:  

A) aproximar a Ordem aos Farmacêuticos;  

B) promover a qualificação profissional do farmacêutico através da aposta no 

desenvolvimento profissional e contínuo; 

C) promover o desenvolvimento de projetos de intervenção comunitária do 

farmacêutico; 

D) desenvolvimento estratégico de parcerias com outros profissionais e 

estruturas da sociedade  
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PLANO INTERNO 

Conforme referido anteriormente, a qualificação profissional e o 

desenvolvimento de competências diferenciadoras são os alicerces para o 

reconhecimento profissional do farmacêutico e, também, para a satisfação e 

realização profissional. É, pois, natural que continuemos a promover acções e 

iniciativas que visem suportar a prática profissional do farmacêutico, nos 

planos técnico-profissional, científico, ético-deontológico e cultural, criando 

condições para o exercício profissional assente em modelos de rigor e 

competência.  

 

A. Desenvolvimento Profissional e Contínuo 

Continuaremos a dinamizar um conjunto de atividades de desenvolvimento e 

capacitação para o exercício profissional farmacêutico, nomeadamente nas 

seguintes áreas: 

- Prestação de cuidados ao doente: 

Cuidados Farmacêuticos e Acompanhamento Farmacoterapêutico; 

Farmacoterapia; 

Práticas de promoção do envelhecimento ativo e saudável; 

Gestão da polimedicação e promoção da adesão à terapêutica; 

 Curso de Cardiologia para Farmacêuticos 

Curso Teórico-Prático sobre Técnicas Inalatórias e Dispositivos de 

Inalação para farmacêuticos 

Interações entre medicamentos e plantas medicinais 

Atualizações em antibioterapia: novas moléculas 

- Análises clínicas e laboratoriais 

 Formação sobre Anticoagulantes 

 Curso Teórico-Prático em Citogenética e Genómica 
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B. Formação online 

Decorrente do protocolo de colaboração firmado entre a Secção Regional 

do Centro da OF e a associação congénere de Valência (Espanha), o MICOF 

– Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia – uma das áreas que 

iremos desenvolver prende-se com a oferta de um catálogo de formação 

assente fundamentalmente na formação à distância. Esta formação, 

orientada para a prática profissional, terá uma componente presencial de 

curta duração, assentando, maioritariamente, em módulos de estudo online. 

 

C. Formação na área na área do Suporte Básico de Vida e 

Administração de Vacinas e Medicamentos Injetáveis em 

farmácia comunitária. 

Irá manter-se o protocolo com o Centro de Simulação Biomédica de Coimbra 

do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CSB-CHUC), uma unidade 

estratégica e inovadora no desenvolvimento de formação em cuidados de 

saúde, nomeadamente em suporte de vida e nas áreas de anestesiologia, 

emergência/urgência médica e cirúrgica, obstetrícia, pediatria e cuidados 

intensivos. 

Neste âmbito continuaremos a disponibilizar aos nossos membros dois cursos - 

coordenados cientificamente pelo CSB-CHUC - desenvolvidos tendo em conta 

os requisitos para o reconhecimento da formação no âmbito da 

administração de vacinas e medicamentos injetáveis aprovados pela Ordem – 

na área do Suporte Básico de Vida e Administração de Vacinas e 

Medicamentos Injetáveis em farmácia comunitária.  

O calendário dos cursos será divulgado em breve, estando previstas 4 edições 

do “Curso de Suporte Básico de Vida” e 4 edições do Curso de “Administração 

de Vacinas e Medicamentos Injetáveis em Farmácia Comunitária - Formação 

Inicial Conducente à Certificação”, a terem lugar entre janeiro e dezembro de 

2018. 



 
 
 
 
 

- 5 - 
 

 

D. Formação na área da oncologia 

Decorrente do protocolo de colaboração assinado em 2015, entre o Núcleo 

Regional do Centro da Liga Portuguesa contra o Cancro (LPCC-NRC) e a 

Secção Regional do Centro da OF continuaremos a disponibilizar cursos de 

formação para farmacêuticos, gratuitos e descentralizados ao nível da zona 

centro do país, na área da oncologia.  

O principal objetivo destas formações é o de promover conhecimentos sobre 

a doença oncológica nos farmacêuticos da zona centro do país, tornando-os 

agentes ativos na prevenção primária e secundária do cancro. Para o ano de 

2018 prevemos a realização de mais duas edições do curso “Cancro: a 

Intervenção do Farmacêutico”, em Leiria e em Aveiro (em 2.ª edição nesta 

cidade). 

 

E. Primeiras Jornadas Ibéricas de Farmácia 

Também decorrente da frutífera parceria estabelecida entre a Secção 

Regional do Centro da OF e a associação congénere de Valência (Espanha), 

o MICOF – Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia, temos projetada 

a organização das Primeira Jornadas Ibéricas de Farmácia. 

O programa das Jornadas encontra-se ainda em fase de conceção, sendo 

que o objetivo principal do evento será a discussão de temas atuais e 

prementes relacionados com a profissão farmacêutica, e que são transversais 

aos profissionais de ambos os países, constituindo igual preocupação e motivo 

de reflexão por parte das suas associações profissionais. 

 

F. Cerimónia de Vinculação à Profissão 

Ainda que a adesão a esta cerimónia, por parte dos jovens colegas, nem 

sempre tenha viabilizado a sua realização, o que lamentamos profundamente, 

a importância e simbolismo do evento levam-nos a projetá-lo anualmente. 
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A iniciativa tem como objectivo receber e dar as boas-vindas aos novos 

farmacêuticos que iniciaram, no ano anterior, o seu percurso profissional. O 

momento alto da cerimónia é traduzido pela leitura do Juramento 

Farmacêutico, que representa um momento de reflexão e de reafirmação dos 

valores éticos e deontológicos da profissão, vontades e responsabilidades. 

Não podemos deixar de realçar que esta cerimónia constitui um marco de 

enorme importância na vida de um profissional. São muitas centenas as 

profissões existentes em Portugal. Existem em Portugal 16 profissões a quem foi 

concedida autorização para a constituição de uma Ordem. E porquê? Pela 

sua relevância estratégica para a sociedade, estas profissões são, em Portugal 

e na União Europeia, especialmente reguladas pelo Estado. 

Na verdade, o princípio inerente à criação de Ordens Profissionais baseia-se 

na especial complexidade científica e técnica dos saberes e conhecimentos 

específicos da profissão que representam, e na confiança que o Estado 

deposita nestes profissionais para colocarem o interesse público acima dos 

seus interesses pessoais. Gostaríamos, em suma, que os Colegas tivessem 

consciência plena da honra e do privilégio que representa ser um profissional 

qualificado, e poder ser membro de uma Ordem Profissional. E que uma 

cerimónia de vinculação à profissão, e de adesão a uma Ordem, é um 

momento irrepetível e único no nosso percurso profissional, reservado a 

poucos, e no qual devemos participar com sentido de responsabilidade, de 

dever e, fundamentalmente, com orgulho. 

 

G. Comemorações do Dia Nacional do Farmacêutico  

A Secção Regional do Centro será responsável pela organização das 

comemorações do Dia Nacional do Farmacêutico em 2018, em parceria com 

a Direcção Nacional.  

O programa das comemorações encontra-se em desenvolvimento e será 

divulgado pelos colegas em altura oportuna. 
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H. Página na internet da Secção Regional do Centro 

O novo site da Secção Regional do Centro – www.srcordemfarmaceuticos.pt -  

foi aberto em 2017, tendo-se tornado mais funcional, prático e intuitivo na 

pesquisa. O ano de 2018 trará um enriquecimento ao nível dos seus 

conteúdos. 

 

I. Seguro de Responsabilidade Civil Profissional 

Será mantido este serviço, disponibilizado gratuitamente aos membros em 

situação regular. Este Seguro de Responsabilidade Civil Profissional para 

farmacêuticos está, neste momento, contratado junto da seguradora 

Fidelidade, sendo que a apólice garante um limite de indemnização de € 

100.000,00, por sinistro e anuidade.  

 

J. Gabinete de aconselhamento jurídico 

Manter-se-á o funcionamento do 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. 

O Gabinete funciona, mediante marcação prévia, às sextas-feiras, da parte 

da tarde, podendo a consulta ser presencial ou telefónica. 

 

PLANO EXTERNO 

 

N. Estratégia de definição política para a profissão 

Na qualidade de dirigentes da Ordem dos Farmacêuticos, assumiremos uma 

postura atenta perante as circunstâncias políticas que possam determinar a 

qualidade da intervenção farmacêutica, assumindo como nosso primeiro 

referencial a defesa das circunstâncias que determinem a qualidade do ato 

farmacêutico e, consequentemente, o serviço prestado à população. Neste 
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sentido, e em estreita colaboração com a Direcção Nacional, continuaremos 

a defender a justa integração do farmacêutico nos cuidados de saúde 

primários, com vista ao seu formal reconhecimento como parte das equipas 

multidisciplinares de prestação de cuidados de saúde ao doente. 

Naturalmente que, para sustentar politicamente a defesa destas medidas, a 

Ordem deverá zelar pela vigilância do cumprimento das boas práticas, da 

ética e da deontologia profissionais, bem como da legislação vigente, com a 

aplicação das devidas sanções perante ilícitos de qualquer natureza. 

Por outro lado, e em particular no que respeita às análises clínicas, 

continuaremos atentos à revisão do Manual de Boas Práticas Laboratoriais, à 

regulamentação dos licenciamentos e convenções, à evolução do processo 

da criação da carreira farmacêutica e à continuação do modelo de rede de 

laboratórios de proximidade e de valorização e independência dos 

especialistas dentro dos laboratórios de análises clínicas. 

 

O. Projetos de Intervenção Comunitária 

 

Projeto Geração Saudável 

Pretendemos dar continuidade ao projeto Geração Saudável nas Escolas da 

Região Centro, em parceria com a Secção Regional do Sul e Regiões 

Autónomas (SRSRA). 

A Geração Saudável é um projeto de Promoção e Educação para a Saúde 

Pública, que tem como objetivos primordiais contribuir para a promoção da 

saúde dos jovens nas escolas, educar e estimular a adoção de estilos de vida 

saudáveis, alertar para a ocorrência de possíveis patologias, dar a conhecer a 

importância da prevenção em saúde e integrar os diversos profissionais de 

saúde, estabelecendo uma colaboração mútua na educação dos jovens. 

A excelente aceitação e o sucesso que estas ações têm vindo a obter nas 

Escolas da região centro, nos dois últimos anos, levam-nos a prosseguir e a 

reforçar a parceria com a SRSRA. O projeto é reconhecido e apoiado 
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institucionalmente por diversas entidades, tais como a Direcção-Geral da 

Saúde (na temática da diabetes), a Confederação Nacional das Associações 

de Pais e a Associação Nacional de Professores, o que muito dignifica o 

trabalho desenvolvido em prol do crescimento do projeto, tendo recebido 

igualmente o honroso Alto Patrocínio da Presidência da República. 

 

P. Desenvolvimento estratégico de parcerias com outros 

profissionais e estruturas da sociedade 

 

Ageing@Coimbra 

Na qualidade de membro do grupo de coordenação do consórcio 

Ageing@Coimbra, a Secção Regional do Centro continuará a colaborar 

ativamente nos trabalhos desenvolvidos pelo consórcio. 

Enquanto Região Europeia de Referência, o projeto Ageing@Coimbra visa 

identificar, implementar e replicar projetos e programas de boas-práticas 

inovadoras no domínio do Envelhecimento Ativo e Saudável.  

 

Parceria Europeia para a Inovação no Envelhecimento Ativo e Saudável 

Na qualidade de membro da Parceria Europeia de Inovação para o 

Envelhecimento Ativo e Saudável – à qual aderiu em 2015 - a Secção Regional 

do Centro continuará a participar e a intervir nas iniciativas e reuniões 

tendentes à definição de políticas de promoção do envelhecimento ativo e 

saudável, nos países da União Europeia, particularmente no que concerne à 

gestão da polimedicação e adesão à terapêutica. 

No ano de 2018 daremos continuidade ao trabalho de coordenação no 

grupo de ação dedicado à adesão à terapêutica, concretamente definindo 

projetos de promoção da abordagem multidisciplinar na gestão da 

terapêutica do doente idoso e na responsabilidade por melhorar os níveis de 

adesão aos tratamentos. 
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Fórum Regional do Centro das Ordens Profissionais. 

A Secção Regional do Centro da OF manterá em 2018, na qualidade de 

membro do plenário, toda a colaboração nas iniciativas a desenvolver ao 

longo do ano promovidas pela Comissão Permanente. 

 

Fórum Regional do Centro das Ordens da Saúde 

Formalizado em 2017, pela necessidade sentida, em diversas ocasiões, de uma 

intervenção conjunta e concertada entre as representações regionais do 

Centro das Ordens Profissionais da área da Saúde, iremos continuar a 

promover todo o tipo de iniciativas de interesse transversal às Ordens 

representadas. Decorrente do protocolo de formalização, assinado no dia 15 

de setembro de 2017, pretendemos formalizar em 2018 um protocolo de 

parceria entre as Ordens da Saúde com vista à criação de um plano de 

intervenção concertada em situações de emergência e catástrofe, cuja 

necessidade emergiu dos violentos incêndios ocorridos em 2017, 

fundamentalmente na região centro do país, e que resultaram em várias 

dezenas de mortos e feridos, para além das perdas materiais extremas sofridas 

pela população. 

 

Q. Cooperação Universitária 

Continuaremos a colaborar com as associações de estudantes da Faculdade 

de Farmácia da Universidade de Coimbra e da Faculdade de Ciências da 

Saúde da Universidade da Beira Interior. 

Neste sentido, manteremos a nossa participação e colaboração no evento 

PharmCareer da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, 

iniciativa na qual os estudantes finalistas são convidados a visitar a Ordem dos 

Farmacêuticos. O objetivo desta iniciativa é o de promover um primeiro 

contacto dos estudantes com a sua futura Ordem, dando-lhes a conhecer a 

sua estrutura, atribuições e competências. 
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Manteremos a nossa disponibilidade para, à semelhança do que temos vindo 

a fazer, apoiar as iniciativas desenvolvidas pela associação de estudantes dos 

alunos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêutica da Universidade da 

Beira Interior, bem como para poder replicar as iniciativas desenvolvidas para 

os estudantes de Coimbra e/ou outras consideradas oportunas pela referida 

Universidade. 

 

Conclusão 

Este é o Plano de Actividades para 2018 que submetemos à apreciação e 

aprovação dos colegas. 

O conjunto de atividades e iniciativas que se propõem visam, no seu conjunto 

dar resposta aos conceitos gerais que estiveram na base do nosso programa, 

e que definem aquilo que é a nossa postura profissional.  

Contudo, estamos certos de que o projeto a desenvolver em 2018 sairá muito 

mais enriquecido com a incorporação de ideias e propostas dos colegas, que 

prossigam os objetivos gerais de dignificação da Classe Farmacêutica. 

A finalizar gostaríamos de relembrar e chamar a atenção dos colegas para o 

carácter de excecionalidade e privilégio que representa, para uma profissão, 

estar agregada numa Ordem, incentivando todos a uma participação 

positiva, construtiva, e para bem da classe e dos cidadãos.  

Citemos Balthazard (2015): “Self-regulation is an exceptional privilege.  The 

reason why professions are accorded this privilege is that governments trust 

professionals to be able to put aside their self-interest in favour of promoting 

and promoting the public interest.  This follows from the ethos of professionalism 

which has as an important aspect a commitment to an ideology of service.  

This ideology of service is an integral aspect of self-regulation.” 

Balthazard, C., 2015. What does it mean to be a regulated profession? Human Resources 

Professionals Association.  

A Direção da Secção Regional do Centro da OF 



demonstração dos resultados por natureza 10/2017 2017 2018 %Var

Vendas e serviços prestados 469 703 561 700 570 763 1,6%
Fornecimentos e serviços externos -90 289 -114 000 -183 446 60,9%
Gastos com o pessoal -110 644 -130 000 -131 790 1,4%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 2 589 -29 000 34 237 -218,1%
Outros gastos e perdas -189 268 -226 068 -229 645 1,6%

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 82 091 62 632 60 119 -4,0%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização -24 825 -29 600 -30 733 3,8%

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 57 266 33 032 29 386 -11,0%
Juros e gastos similares suportados -2 570 -3 000 -3 000 0,0%

Resultados antes de impostos 54 696 30 032 26 386 -12,1%
Resultado líquido do período 54 696 30 032 26 386 -12,1%
Resultado líquido do período + Depreciação Goodwill 54 696 26 386
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