
 

  

Relatório de 
Atividades e 
Contas 2017 
Secção Regional do Centro  

 



Página 1 de 19 
 

 
 
 
ÓRGÃOS REGIONAIS DO CENTRO 
  
Mesa da Assembleia Regional do Centro  

Presidente: Fernando Jorge dos Ramos 

Alice Augusta Lopes Mendes 

 Rute Isabel Ramos Cavaco Salvador  

  

Direção da Secção Regional do Centro 

Presidente: Ana Cristina da Costa Ribeiro Rama 

Jorge Manuel Gonçalves Aperta 

Maria de Fátima Rato Boga de Oliveira Ribeiro Proença 

João Nuno Sereno de Almeida Moreira 

Maria Adriana Santos Mata de Brito  

  

Conselho Jurisdicional Regional do Centro  

Presidente: Carlos Alberto Pires Pereira 

Francisco José Figueira Marques Nunes 

Paulo José Marques Fernandes  

  

Conselho Fiscal Regional do Centro  

Presidente: Humberto Antunes Gameiro 

Alberto Paulo Frota de Matos Viegas de Carvalho 

Rita Isabel Alves Nunes de Almeida 

 

 

 

 

 

 



Página 2 de 19 
 

 

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 Centro da 
Ordem dos Farmacêuticos para reunir no próximo dia 8 de março de 2018, pelas 20:30 horas, na sua 
sede, sita na Rua Castro Matoso, 12 A, com a seguinte Ordem de Trabalhos. 
 

 
ORDEM DE TRABALHOS 

 

1. Informações; 
2. Aprovação da ata da Assembleia Regional do Centro da Ordem dos Farmacêuticos de 24 de 

novembro de 2017; 
3. Discussão e deliberação sobre o Relatório de Actividades da Secção Regional do Centro 

referente a 2017; 
4. Discussão e deliberação sobre as Contas da Secção Regional do Centro referentes a 2017; 
5. Apreciação sobre o Relatório de Actividades da Direcção Nacional referente a 2017; 
6. Apreciação sobre as Contas da Direcção Nacional referentes a 2017; 
7. Apreciação sobre as Contas Consolidadas da Ordem dos Farmacêuticos referentes a 2017; 
8. Sede Nacional da Ordem dos Farmacêuticos; 
9. Eleição dos Delegados à Assembleia Geral a realizar em 23 de março de 2018, pelas 20H30, 

na Sede da Ordem dos Farmacêuticos, em Lisboa; 
10. Discussão de outros assuntos que os membros da Secção Regional do Centro 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. 

 
Coimbra, 28 de fevereiro de 2018, 
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Relatório de Atividades 
Secção Regional do Centro 
2017 
 

 

Enquadramento 

 

O presente Relatório de Atividades traduz, de forma resumida, as atividades mais 

significativas que a Secção Regional do Centro concretizou ao longo do ano.  

Os princípios que a atual Direção considera estruturais para a estratégia definida para 

o mandato, e para o modelo que entende ser o mais adequado para definir o papel de 

uma associação pública profissional - competência, responsabilidade e compromisso - 

continuaram a nortear a nossa atuação e priorização das atividades. 

Com base nestes princípios, levámos a cabo um conjunto de atividades que, no seu 

conjunto, visam dar resposta às exigências e à responsabilidade que sentimos perante 

os farmacêuticos, os doentes e a sociedade. Valorizámos as atividades que visam a 

promoção da melhoria das condições do exercício profissional, que conduzam ao 

crescimento, à inovação e, consequentemente, ao aumento dos níveis de satisfação e 

realização dos profissionais e ao seu reconhecimento perante os pares e a sociedade 

civil. 

De sublinhar, as atividades tendentes à qualificação e desenvolvimento de competências 

diferenciadoras para os farmacêuticos, ferramentas essenciais para que possam 

desempenhar a profissão com competência e responsabilidade, plenamente conscientes 

das consequências das suas intervenções. A integração formal do farmacêutico na rede 

prestadora de cuidados de saúde, assim como a sua integração em equipas, só poderá 

resultar de uma realidade de profissionais qualificados, motivados, responsáveis e 

responsabilizáveis.  

De salientar como particularmente positivo neste ano de 2017, foi uma mudança no 

modelo de atuação e relacionamento entre as várias Ordens da Saúde, na região centro, 

que desenvolveram uma plataforma de entendimento e atuação conjunta e coordenada, 
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resultando numa demonstração de coesão e respeito que vêm dar mais força e 

credibilidade às propostas que defendemos, sempre em prol da defesa da saúde dos 

cidadãos e da saúde pública.  

Por fim, não podemos, mais uma vez, deixar de referir que gostaríamos de ver e sentir 

os colegas mais envolvidos, comprometidos e empenhados na sua Ordem, percebendo 

verdadeiramente qual a sua missão e aquilo com que cada um de nós, membros, pode 

contribuir para a fortalecer. O fortalecimento da Ordem traduz-se, necessariamente, no 

fortalecimento da profissão. 

 

PLANO INTERNO 

 

No plano interno a Secção Regional do Centro promoveu um conjunto de atividades 

vocacionadas a dar resposta às expectativas e necessidades profissionais dos membros, 

dando particular atenção ao plano de formação contínua.  

Mantivemos a oferta de serviços essenciais para a resposta às necessidades e requisitos 

profissionais dos colegas, como o seguro de responsabilidade civil profissional, a gestão 

da bolsa de emprego através da Bolsa de Oportunidades da OF e o apoio jurídico.  

 

A. Desenvolvimento Profissional e Contínuo 

O planeamento e a organização de um calendário de formação contínua estruturado, 

multivalente e direcionado às necessidades dos farmacêuticos, em termos de formação 

e de competências, tem constituído uma das principais prioridades desta Direção 

Regional. O objetivo é garantir a todos os membros uma oferta formativa de qualidade, 

a preços simbólicos e por vezes gratuitos, e abrangendo o mais possível as diversas 

áreas do exercício profissional farmacêutico. 

Registamos o cancelamento de algumas das iniciativas programadas, por falta de 

inscritos. Lamentamos esta realidade, na medida em que os temas das sessões se 

enquadravam claramente nas matérias que consideramos deverem fazer parte das 

competências / conhecimentos a integrar pelos farmacêuticos. 

 

Concretizadas com sucesso, em 2017, foram as seguintes atividades/iniciativas: 
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A.1. Cursos e Ações de Formação 

 Curso de “Consulta de Revisão da Medicação” (2.ª ed.) (50H (24h 

presenciais + 26 horas de preparação) | 5 CDP’s), Coimbra, 9, 10 e 24 de 

fevereiro) 

 Acção de formação “Cancro: a Intervenção do Farmacêutico” (8H| 0,6 

CDP’s), Viseu, 17 de fevereiro 

 Acção de formação “Cancro: a Intervenção do Farmacêutico” (8H | 0,6 

CDP’s), Guarda, 5 de maio 

 Sessão de Esclarecimento “Hepatite A, Sarampo e Papeira em Portugal O 

que está a falhar?” (3H | 0,225 CDP’s), Coimbra, 31 de maio 

 Curso de “Consulta de Revisão da Medicação” (3.ª ed.) (50H (24h 

presenciais + 26 horas de preparação) | 5 CDP’s), Coimbra, 14, 15 e 29 de 

setembro) 

 Acção de formação “Cancro: a Intervenção do Farmacêutico” (8H | 0,6 

CDP’s), Castelo Branco, 27 outubro 

 

A.2. Formação na área do Suporte Básico de Vida para Farmacêuticos e 

Administração de Vacinas e Medicamentos Injetáveis em Farmácia 

Comunitária - Formação Inicial Conducente à Certificação  

No âmbito do Protocolo de colaboração com o Centro de Simulação Biomédica do Centro 

Hospitalar e Universitário de Coimbra, e cumprindo os requisitos para a obtenção das 

competências necessárias para a administração de vacinas e outros medicamentos por 

via subcutânea e intramuscular, foram organizadas, ao longo de 2017, 5 edições do 

Curso de Suporte Básico de Vida e 3 edições do Curso de Administração de Vacinas e 

Medicamentos Injetáveis: 

 

 Curso de Suporte Básico de Vida para Farmacêuticos (6H | 0,6 CDP’s) – 

Coimbra, 10 de janeiro, 7 de fevereiro, 16 de maio, 16 de outubro e 13 de 

novembro. 

 Curso de Administração de Vacinas e Medicamentos Injetáveis em 

Farmácia Comunitária - Formação Inicial Conducente à Certificação 

(8H | 0,8 CDP’s) – Coimbra, 17 de maio, 17 de outubro e 14 de novembro.  



Página 6 de 19 
 

 

No âmbito do Protocolo estabelecido entre a Secção Regional e o Núcleo de Estudantes 

de Farmácia da UC, o curso de Suporte Básico de Vida encontra-se igualmente aberto 

a estudantes finalistas do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF).  

 

A.3. Workshop “Desenvolvimento da Comunicação Farmacêutico – Doente na 

Farmácia Comunitária”  

Foi organizado, no dia 10 de março, um workshop de natureza eminentemente prática, 

com o objetivo de possibilitar um maior entendimento sobre o novo paradigma focado 

no cuidado ao doente; valores éticos, culturais e clínico-humanísticos e utilização de 

técnicas de comunicação com a equipa e o doente, no contexto da farmácia comunitária.  

Como oradores, contámos com dois especialistas nesta área. Divaldo Lyra Jr., 

farmacêutico e professor adjunto da Universidade Federal de Sergipe, no Brasil, e 

Afonso Cavaco, farmacêutico e Professor associado da Faculdade de Farmácia de Lisboa, 

ambos com um vasto curriculum no domínio da comunicação com o doente. 
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B. Produtos e Serviços disponibilizados aos membros 

 

B.1. 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. 

 

B.2. 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. 

 

B.3. 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). 

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.    

 

C. Dia Nacional do Farmacêutico 2017 

Em 2017, a organização do programa das comemorações do Dia Nacional do 

Farmacêutico coube à Secção Regional do Norte, em parceria com a Direção Nacional. 
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A Secção Regional do Centro colaborou na organização da iniciativa, nomeadamente 

nos aspetos relacionados com a sessão solene, na qual são homenageados 

farmacêuticos de todo o país. 

 

D. Roteiros Farmacêuticos 

O projeto “Roteiros Farmacêuticos” tem-se traduzido numa das iniciativas emblemáticas 

desta Direcção Nacional, e concretamente da Bastonária, permitindo momentos de 

contacto e partilha com os colegas, na sua rotina de trabalho diária, que, de outro modo, 

não seriam possíveis. A experiência e o conhecimento direto e próximo com a realidade 

profissional dos farmacêuticos permite à Direcção da OF sublimar conhecimentos 

relevantes para a definição de estratégias e linhas de intervenção da Direção Nacional 

da OF junto dos decisores políticos, parceiros sociais e demais agentes do setor da 

Saúde. 

A Direcção Regional do Centro juntou-se à Bastonária nos Roteiros que tiveram lugar 

na zona centro do país, concretamente, em Coimbra, no dia 17 de março, na visita aos 

laboratórios de análises clínicas, e em Pedrógão Grande, no dia 18 de julho, visitando 

as zonas e os colegas mais afetados pelo flagelo dos incêndios. 
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E. Organização e funcionamento da Secção Regional 

Com o objetivo, por um lado, de desmaterializar o manancial de processos que 

diariamente fluem na Ordem, e, por outro lado, com o objetivo de tornar mais eficientes 

os procedimentos administrativos de gestão e fluxo da informação, a Secção Regional 

do Centro implementou um sistema de gestão documental, à semelhança do que 

também sucedeu nas restantes estruturas da Instituição. 

O Sistema de Gestão Documental e Workflow – FutureDoc – foi adquirido à empresa 

ANO, e foi desenhada com o propósito de otimizar os recursos humanos e materiais, 

melhorando a performance da organização através de mecanismos de automatização 

de processos e de tarefas e da gestão eletrónica de documentos; melhorar a 

comunicação, interna e externa, da organização e aumentar a eficiência e eficácia dos 

utilizadores. O sistema foi implementado em dezembro de 2017, pelo que o balanco da 

sua mais-valia para a atividade diária dos serviços será apurado ao longo de 2018. 
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F. Cerimónia de Vinculação à Profissão – 4.ª Edição 

Lamentavelmente, a Cerimónia de Vinculação à Profissão, agendada para o dia 21 de 

abril, organizada anualmente para acolher os novos farmacêuticos da Secção Regional 

do Centro, foi cancelada por falta de participação dos jovens farmacêuticos. 

 

PLANO EXTERNO 

 

G. Fórum Regional do Centro das Ordens Profissionais (FoRCOP) 

A Secção Regional da Ordem dos Farmacêuticos, na qualidade de membro do FoRCOP, 

colaborou na definição e organização das iniciativas previstas no plano de ação do 

Fórum, que em 2017 foi presidido pela Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, 

e teve como tema central o Turismo Sustentável. 

 

H. Fórum Regional do Centro das Ordens da área da saúde 

No sentido de fortalecerem as relações institucionais, e promoverem sinergias 

favoráveis ao interesse de todas as partes, e fundamentalmente do cidadão, as 

representações regionais do Centro das Ordens Profissionais da área da saúde 

assinaram um memorando de entendimento, no qual firmam a intenção de cooperar 

em áreas diversas, como as políticas de promoção, prevenção, proteção e reabilitação 

em Saúde, a educação para a Saúde, a observação e vigilância epidemiológica, o 

desenvolvimento de acções no sentido das boas práticas de cuidados de saúde, os 

sistemas de informação de saúde, a monitorização da segurança dos cidadãos em 

relação aos cuidados prestados, o desenvolvimento de projetos no âmbito de saúde, a 

regulação, controlo e vigilância do exercício, entre outros. 

Ao longo do ano de 2017 foram promovidas diversas reuniões, envolvendo as Ordens 

dos Farmacêuticos, dos Médicos, dos Enfermeiros, dos Psicólogos, dos Biólogos e dos 

Nutricionistas nas quais foram discutidos assuntos de interesse transversal aos diversos 

profissionais de saúde, que culminaram na assinatura do memorando de entendimento, 

em cerimónia pública que teve lugar em Coimbra no dia 15 de setembro. 
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No enquadramento desta parceria foram concretizadas duas iniciativas, relativamente 

às quais se considerou importante a representação conjunta das Ordens da Saúde. A 

primeira teve lugar no dia 30 de agosto, na qual seis ordens profissionais da área da 

saúde se deslocaram a Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, para avaliar as 

necessidades das pessoas e disponibilizar ajuda profissional na sequência do trágico 

incêndio que atingiu a região. Representantes da Ordem dos Médicos, dos Biólogos, dos 

Farmacêuticos, dos Psicólogos, dos Enfermeiros e dos Nutricionistas foram recebidas 

pelo presidente da Câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, tendo sido abordada 

e discutida a questão do desenvolvimento de respostas integradas para a prestação de 

cuidados de saúde e de enfermagem, de gestão da medicação e acompanhamento 

psicológico, bem como desenvolvimento de projetos de educação ambiental e de 

reflorestação. 
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A segunda iniciativa teve lugar no dia 15 de setembro, por ocasião da comemoração do 

Dia do SNS em Coimbra, no qual a comitiva das Ordens começou por visitar a urgência 

do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, debatendo com responsáveis os 

principais problemas e carências dos serviços.  

A comitiva prosseguiu para a cerimónia simbólica da rega da Oliveira, no Parque Verde 

do Mondego (Coimbra), por ocasião do 38.º aniversário do SNS, que contou com a 

presença de vários convidados, entre os quais o conhecido como "pai" do SNS, António 

Arnaut. 

 

  

A jornada terminou com uma visita ao Centro Hospitalar do Baixo Vouga, em Aveiro, e 

a um Centro de Saúde em Viseu, nos quais foram auscultados os responsáveis e os 

profissionais relativamente aos problemas mais prementes dos serviços. 

 

I. Ageing@Coimbra 

Na qualidade de membro do grupo de coordenação do consórcio Ageing@Coimbra, que 

suportou a distinção da Região Centro de Portugal como Região Europeia de Referência 

para o Envelhecimento Ativo e Saudável, a Secção Regional colaborou ativamente nos 

projetos concretizados ao longo de 2017. 

O Ageing@Coimbra é um consórcio que visa a valorização do papel do idoso na 

sociedade e a aplicação de boas práticas em prol do seu bem-estar geral e de um 

envelhecimento ativo e saudável. O seu principal objetivo é melhorar a vida dos cidadãos 

idosos na Região Centro de Portugal através de melhores serviços sociais e cuidados de 

saúde, assim como da criação de novos produtos e serviços inovadores e o 

desenvolvimento de novos meios de diagnóstico e terapêuticas. 
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Para além da sua participação nas reuniões e iniciativas do consórcio, a Secção Regional 

integrou a Comissão Organizadora do 5.º Congresso Regional do Envelhecimento, que 

decorreu no dia 28 de novembro em Coimbra.  

 

J. Parceria Europeia para a Inovação no Envelhecimento Ativo e Saudável 

Como membro da Parceria Europeia para a Inovação no Envelhecimento Ativo e 

Saudável, a representação da Secção Regional do Centro participou nas reuniões da 

Comissão Europeia para a definição de um conjunto de estratégias e objetivos com a 

finalidade de melhorar a adesão à terapêutica no doente idoso. 

A Secção Regional integra, especificamente, o grupo de ação A1 – “Prescrição e Adesão 

à Terapêutica”, que tem como objetivo geral melhorar a qualidade de vida e saúde de 

pessoas idosas com doenças crónicas, recorrendo a uma estratégia holística, incluindo 

o auto-tratamento, tratamento personalizado, adequação dos tratamentos, aumento da 

adesão a tratamentos eficientes e seguros. No âmbito deste grupo encontra-se a 

coordenar um objetivo específico do plano de ação do grupo, que passa pela 

implementação de estratégias de reforço do papel do farmacêutico nesta área da adesão 

à terapêutica. 

Neste âmbito participámos nas diversas reuniões de trabalho promovidas ao longo do 

ano, procurando conjugar esforços, juntamente com os parceiros europeus, na 

definição, implementação e expansão de boas práticas na área do envelhecimento ativo 

e saudável. 
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L. Geração Saudável 

A prevenção da doença e a promoção da Saúde Pública constituem pilares essenciais 

da actividade farmacêutica, constituindo desígnios fundamentais da profissão. Neste 

âmbito, a iniciativa “Geração Saudável”, impulsionada pela Secção Regional do Sul e 

Regiões Autónomas, assume grande relevância, traduzindo uma enorme 

responsabilidade social por parte da Ordem dos Farmacêuticos e da classe farmacêutica. 

De entre os diversos objetivos do projeto contam-se a contribuição para a promoção da 

saúde dos jovens nas escolas; a educação para a adoção de estilos de vida saudáveis e 

a contribuição para uma população mais saudável a longo prazo, com principal enfase 

na população mais desfavorecida.   

Ciente da importância deste projeto, a Direcção Regional do Centro prosseguiu a 

parceria iniciada em 2015 com a sua congénere do Sul, com o intuito de promover 

iniciativas da “Geração Saudável” na zona centro do país, tendo promovido a formação 

de 7 estudantes do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, da Faculdade de 

Farmácia da UC e da UBI, para integrarem a equipa de formadores do projeto na região 

centro. 

A iniciativa decorreu na semana de 23 a 30 de outubro, tendo percorrido a Escola Básica 

2/3 Rainha Santa Isabel, em Leiria, a Escola Básica e Secundária Pedro da Fonseca, em 

Proença-a-Nova e a Escola Básica 2/3 Dr. José Lopes de Oliveira, em Mortágua. 

A iniciativa, com um balanço muito positivo, abrangeu um total de 3 escolas, 464 

alunos e 24 professores.   

 

M. Cooperação Universitária e com as Associações Estudantis 

Ao longo de 2017 mantivemos a colaboração e as parcerias desenvolvidas com a 

academia, concretamente com a Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra. 

Assinalamos as seguintes ações: 

 

V Edição PharmCareer 

Colaborámos na V edição do Pharmcareer, evento promovido pelo Laboratório de 

Empregabilidade da Universidade de Coimbra, um evento de recrutamento e divulgação 

exclusivo para estudantes finalistas, que pretende promover um contacto mais pessoal 
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e interativo com as empresas/instituições, nas quais os alunos serão informados da 

organização, missão e estratégia das empresas / instituições visitadas. 

Neste âmbito a Secção Regional ficou responsável pela organização de um painel do 

evento, dedicado à Ordem dos Farmacêuticos, que teve lugar no dia 4 de janeiro, na 

Faculdade de Farmácia. No painel foram abordadas as questões organizativas as 

atribuições e objetivos da Ordem, as perspetivas futuras para a profissão farmacêutica, 

e alguns conceitos fundamentais do direito do trabalho. 

 

N. Balanço de Membros da Secção Regional (31.12.2017) 

 

Total de Membros Ativos (31.12.2017) 2599 

Novas Admissões (2017) 99 

Cancelamentos e Suspensões (2017) 30 
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Parecer do Conselho Fiscal Regional 
 

 


