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 SAÚDE

Portaria n.º 173/2021

de 20 de agosto

Sumário: Aprova o programa de formação da residência farmacêutica, da área de análises clí-
nicas.

De acordo com o previsto no Decreto -Lei n.º 108/2017 e no Decreto -Lei n.º 109/2017, ambos 
de 30 de agosto, diplomas que estabelecem o regime, respetivamente, da carreira farmacêutica das 
entidades públicas empresariais do setor da saúde e da carreira especial farmacêutica, a integra-
ção nas referidas carreiras pressupõe a posse do título definitivo de farmacêutico, concedido pela 
Ordem dos Farmacêuticos, bem como o título de especialista na correspondente área de exercício 
profissional, obtido nos termos de legislação própria.

Nessa sequência foi publicado o Decreto -Lei n.º 6/2020, de 24 de fevereiro, que define o regime 
jurídico da residência farmacêutica, que tem como objetivo a formação teórica e prática no sentido 
de capacitar os profissionais de saúde, detentores do título de farmacêutico concedido pela Ordem 
dos Farmacêuticos, para o exercício autónomo e tecnicamente diferenciado na correspondente 
área de exercício profissional.

Nos termos previstos no artigo 10.º, o programa de formação de cada área de exercício 
profissional dos farmacêuticos, que deve ser estruturado numa sequência lógica de valências 
de formação, é aprovado por portaria do membro do Governo responsável pela área da saúde, 
mediante proposta da Ordem dos Farmacêuticos, e sob parecer da Comissão Nacional da Resi-
dência Farmacêutica.

Assim, mediante proposta da Ordem dos Farmacêuticos e sob parecer da Comissão Nacional 
da Residência Farmacêutica, ao abrigo do disposto no artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 6/2020, de 
24 de fevereiro, e da alínea j) do n.º 1 do Despacho n.º 11199/2020, de 6 de novembro, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 222, de 13 de novembro de 2020, alterado pelo Despacho 
n.º 1752/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 32, de 16 de fevereiro de 2021, 
manda o Governo, pelo Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

É aprovado o programa de formação da residência farmacêutica, da área de análises clínicas, 
constante do anexo à presente portaria, da qual faz parte integrante.

Artigo 2.º

Formação

A aplicação e desenvolvimento do programa formativo compete aos órgãos e agentes respon-
sáveis pela formação na residência farmacêutica, os quais devem assegurar a maior uniformidade 
a nível nacional.

Artigo 3.º

Entrada em vigor e produção de efeitos

A presente portaria entra em vigor no dia útil seguinte ao da respetiva publicação.

O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, em 17 de agosto de 2021.
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ANEXO

Programa especialidade: Análises Clínicas

Considerações gerais

Este documento integra as orientações da European Federation of Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine (EFLM), respeitantes à uniformização da formação pós -graduada nos dife-
rentes Estados -Membros da União Europeia na área das Análises Clínicas/Patologia Clínica para 
Farmacêuticos e Médicos.

O farmacêutico especialista em análises clínicas é o farmacêutico que, com a sua formação 
em ciências farmacêuticas e análises clínicas, colabora com o clínico no diagnóstico, terapêutica 
e prevenção das doenças humanas.

Neste sentido, uma vez finalizada a residência farmacêutica, o farmacêutico especialista em 
análises clínicas deverá estar apto a orientar os pedidos de exames laboratoriais, a selecionar e aplicar 
os métodos e as técnicas mais adequados à avaliação de cada parâmetro laboratorial, a assegurar a 
qualidade dos resultados e interpretá -los no contexto clínico -laboratorial e contribuir para a terapêutica. 
Deverá também ter adquirido capacidade de organização e gestão de um serviço laboratorial.

Os objetivos de desempenho a alcançar pelo residente farmacêutico nas diferentes valências 
de formação na especialidade de análises clínicas são genericamente iguais com as necessárias 
adaptações tendo em conta as áreas de conhecimento associadas a cada valência e incluem:

Reconhecimento de fatores pré -analíticos que influenciam a validade do processo analítico;
Capacidade de identificar os parâmetros necessários para avaliar um método laboratorial;
Capacidade de conduzir uma avaliação laboratorial utilizando conhecimentos técnico -científicos 

apropriados;
Capacidade de determinar o significado clínico -laboratorial do resultado de uma avaliação 

laboratorial;
Capacidade para obter, explorar e empregar conhecimentos e métodos de investigação no 

interesse dos cuidados de saúde;
Capacidade para assumir a responsabilidade pelos dados clínicos que lhe são confiados no 

âmbito da sua atividade profissional;
Capacidade para integrar e avaliar os dados de variação biológica e analítica na interpretação 

dos resultados;
Capacidade para fornecer orientações interpretativas, consultivas e de intervenção em função 

de resultados laboratoriais;
Capacidade de comunicar o valor das investigações laboratoriais aos destinatários do serviço 

(médico prescritor e/ou doente/utente);
Capacidade de salvaguardar o interesse do utente/doente contra o uso indevido de investi-

gações laboratoriais.
Duração da formação

A duração do programa de Residência Farmacêutica em Análises Clínicas é de 48 meses 
(4 anos).

A caracterização das valências formativas em obrigatórias ou opcionais, sua duração, objetivos 
de conhecimentos e de desempenho constam do programa que a seguir se apresenta. A sequência 
das valências será estabelecida caso a caso pelo orientador de formação em função da realidade 
de cada instituição.

A frequência de estágios opcionais não pode ultrapassar quatro meses do tempo total da 
formação.

Residência Farmacêutica — Especialidade de Análises Clínicas 

Valências de formação Áreas de conhecimento a incluir na valência 
de formação respetiva Obrigatório/opcional Duração máxima/

mínima (meses)

1 — Medicina laboratorial — conhecimentos 
gerais.

1.1 — Conhecimentos básicos. . . . . . . . . . . . 1.1.1 — Conhecer a estrutura e fun-
ção celular.

Obrigatório  . . . –
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Valências de formação Áreas de conhecimento a incluir na valência 
de formação respetiva Obrigatório/opcional Duração máxima/

mínima (meses)

1.1.2 — Compreender a anatomia, 
fisiologia e patologia dos diferentes 
sistemas de órgãos.

1.1.3 — Conhecer o processo de de-
senvolvimento embrionário, desde 
a conceção até ao nascimento.

1.1.4 — Conhecer os princípios de 
herança genética.

1.1.5 — Conhecer a resposta celu-
lar, dos tecidos e dos sistemas à 
doença.

1.1.6 — Descrever a fisiopatologia do 
desenvolvimento de doenças.

1.1.7 — Compreender os princípios 
básicos da microbiologia e da imu-
nologia.

1.1.8 — Compreender os princípios 
básicos da bioquímica clínica e 
metabolismo em processos fisio-
lógicos, homeostáticos e fisiopa-
tológicos.

1.1.9 — Compreender os princípios 
básicos da hematologia.

1.1.10 — Compreender os princípios 
básicos da histologia.

1.2 — Procedimentos em medicina laboratorial Garantir o uso apropriado das avalia-
ções/investigações laboratoriais:

1.2.1 — Na deteção precoce da 
doença ou suscetibilidade à 
mesma.

1.2.2 — Na monitorização das fun-
ções vitais.

1.2.3 — No diagnóstico e monitoriza-
ção da doença.

1.2.4 — Na avaliação prognóstica.
1.2.5 — Na monitorização da tera-

pêutica.
1.3 — Colheita e conservação das amostras 1.3.1 — Identificação, colheita de 

amostras biológicas, preparação, 
transporte, conservação e armaze-
namento de amostras biológicas.

1.3.2 — Influência da nutrição, medi-
camentos ou outras substâncias, 
postura, jejum, etc.

1.3.3 — Anticoagulantes e conser-
vantes, ordem da colheita, efeitos 
do torniquete.

1.3.4 — Fatores fisiológicos e varia-
bilidade biológica.

1.3.5 — Estabilidade dos analitos, 
influência da temperatura, conge-
lamento/descongelamento.

1.4 — Princípios analíticos e métodos de análise 1.4.1 — Técnicas de separação.
1.4.2 — Técnicas analíticas padrão 

ou de referência.
1.4.3 — Métodos espectrofotomé-

tricos.
1.4.4 — Técnicas eletroquímicas.
1.4.5 — Técnicas de análise/extração 

de ácidos nucleicos.
1.4.6 — Métodos imunológicos
1.4.7 — Microscopia.
1.4.8 — Citometria de fluxo.
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Valências de formação Áreas de conhecimento a incluir na valência 
de formação respetiva Obrigatório/opcional Duração máxima/

mínima (meses)

1.4.9 — Reologia.
1.4.10 — Meios de cultura em micro-

biologia e testes de suscetibilidade 
aos antimicrobianos.

1.4.11 — Técnicas de coloração em 
hematologia.

1.4.12 — Técnicas de coloração em 
microbiologia. 

1.5 — Avaliação analítica e clínica dos métodos 
laboratoriais.

1.5.1 — Precisão, exatidão, sensibili-
dade analítica e clínica, especifici-
dade analítica e clínica, valor pre-
ditivo positivo e negativo, intervalo 
de confiança.

1.5.2 — Interferências.
1.5.3 — Intervalos analíticos e clíni-

cos, limite de deteção, carry -over.
1.5.4 — Controlo interno da quali-

dade, avaliação externa da qua-
lidade

1.5.5 — Comparação estatística de 
métodos laboratoriais.

1.5.6 — Métodos de referência, cali-
bradores primários e secundários, 
rastreabilidade.

1.5.7 — Intervalos de referência e va-
riabilidade biológica e analítica.

1.5.8 — Interpretação, validação e 
transmissão de resultados.

1.6 — Avaliação analítica e clínica dos resultados 
laboratoriais.

1.6.1 — Interpretação, validação e 
transmissão de resultados.

1.6.2 — Avaliação de resultados 
individuais: resultados críticos, 
evolução dos biomarcadores, as-
sociação de resultados para diag-
nóstico/prognóstico de doença.

1.6.3 — Uso dos valores de refe-
rência: influência da idade, sexo, 
estilo de vida, genética, fatores in-
terferentes: medicamentos, p. ex., 
variação biológica e analítica.

1.6.4 — Avaliação longitudinal das 
diferenças críticas durante a mo-
nitorização da doença.

1.6.5 — Elaboração de relatórios: 
inclusão de recomendações ou 
estratégias para uma melhor ava-
liação/monitorização clínica; intro-
dução de comentários interpretati-
vos sobre avaliações/investigações 
laboratoriais.

1.7 — Investigação e desenvolvimento  . . . . . 1.7.1 — Desenvolvimento e melhoria 
de técnicas e metodologias ana-
líticas.

1.7.2 — Implementação, condução e 
avaliação de investigação labora-
torial e clínica para estudar a apli-
cabilidade de novos biomarcadores 
ou reclassificar biomarcadores já 
existentes.

1.7.3 — Geração de resultados de 
investigação e desenvolvimento 
com impacto em decisão clínica 
com base na evidência.
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Valências de formação Áreas de conhecimento a incluir na valência 
de formação respetiva Obrigatório/opcional Duração máxima/

mínima (meses)

1.7.4 — Apresentação de comunica-
ções e artigos científicos.

1.8 — Gestão do laboratório e garantia da qua-
lidade.

1.8.1 — Organização e gestão do 
laboratório.

1.8.2 — Higiene e segurança no 
trabalho laboratorial; gestão de 
resíduos.

1.8.3 — Estatística e bioestatística.
1.8.4 — Processos de certificação 

e/ou acreditação no laboratório.
1.8.5 — Legislação específica.
1.8.6 — Garantia da qualidade: prin-

cípios e métodos.
1.8.7 — Iniciação, condução e ava-

liação de auditorias a sistemas 
de gestão da qualidade, incluindo 
aspetos de gestão e técnicos, num 
laboratório de análises clínicas.

2 — Áreas do laboratório de análises clíni-
cas — valências de formação.

2.1 — Química clínica/imunologia/monitorização 
de fármacos/toxicologia clínica/endocrinologia 
laboratorial.

2.1.1 — Estudo do metabolismo e 
principais alterações de:

Obrigatório  . . . 17/15

a) Hidratos de carbono.
b) Lípidos e lipoproteínas.
c) Proteínas (enzimas) e aminoáci-

dos.
d) Ácidos nucleicos e purinas.
e) Porfirinas e pigmentos do heme.
f) Aminas biogénicas.
g) Água e eletrólitos. Gasimetria
h) Equilíbrio eletrolítico.
i) Metabolismo do ferro
j) Vitaminas e elementos vestigiais

2.1.2 — Estudo/avaliação dos se-
guintes sistemas:

a) Aparelho digestivo.
b) Pâncreas exócrino.
c) Fígado e trato biliar.
d) Rim e aparelho urinário.
e) Coração e sistema circulatório.
f) Músculo esquelético e locomotor.
g) Sistema endócrino: fisiologia, bios-

síntese, catabolismo e transporte 
das hormonas; regulação hormo-
nal; função endócrina e suas al-
terações.

2.1.3 — Monitorização de fármacos/
drogas de abuso.

2.1.4 — Gravidez e análise laborato-
rial perinatal.

2.1.5 — Diagnóstico pré -natal.
2.1.6 — Fluido cérebroespinal e ou-

tros fluidos biológicos.
2.1.7 — Toxicologia clínica e fo-

rense.
2.1.8 — Sistema imunológico:

a) Função e regulação dos sistemas 
humoral e celular.
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Valências de formação Áreas de conhecimento a incluir na valência 
de formação respetiva Obrigatório/opcional Duração máxima/

mínima (meses)

b) Fatores do complemento.
c) Inflamação, proteínas de fase 

aguda, citocinas.
d) Antigénios de superfície.
e) Doenças hereditárias e adquiridas.
f) Défice e hiperprodução de imuno-

globulinas, gamapatias monoclo-
nais e policlonais.

g) Complexo major de histocompa-
tibilidade.

h) Doenças autoimunes.
i) Alergia.

2.1.9 — Oncogenes/marcadores tu-
morais.

2.2 — Hematologia/transfusão sanguínea . . . . 2.2.1 — Hematologia básica: Obrigatório  . . . 14/12

a) Morfologia geral e contagem das 
células sanguíneas.

b) Determinação da velocidade de 
sedimentação eritrocitária, da 
concentração de hemoglobina, do 
hematócrito, contagens celulares 
e determinação de índices hema-
timétricos.

c) Preparação e coloração de esfre-
gaços sanguíneos, observação e 
validação microscópica.

d) Estudo da hemólise.
e) Citometria de fluxo e populações 

leucocitárias.
f) Hemoglobinopatias. Eletroforese 

de hemoglobinas.

2.2.2 — Hematopoiese e seus meca-
nismos fisiológicos:

a) Fisiologia e patologia eritrocitária:

Eritropoiese; ferro; vitamina B12 e 
ácido fólico;

Anemia: caracterização, mecanis-
mos, diagnóstico; Classificação 
fisiopatológica das anemias.

b) Fisiologia e patologia linfocitária: 
linfocitose, síndrome mononucle-
osico, mononucleose infeciosa, 
leucemias agudas linfoides, leu-
cemia linfoide crónica, leucemia 
por tricoleucócitos, doença de 
Waldenstrom, mieloma múltiplo, 
défices imunitários.

c) Fisiologia e patologia granulo-
-monocitária; neutropenias, agra-
nulocitoses, polinucleoses neu-
trofílicas e mielémia, eosinofilia, 
leucemias agudas mieloides, sín-
dromes mieloproliferativas, leuce-
mia mieloide crónica, mielofibrose, 
síndromes mielodisplásicos.

d) Fisiologia e patologia dos mega-
cariócitos e plaquetas: Púrpuras, 
trombocitoses.
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Valências de formação Áreas de conhecimento a incluir na valência 
de formação respetiva Obrigatório/opcional Duração máxima/

mínima (meses)

e) Pancitopenia.
f) Aplasias medulares.
g) Eritroblastopenias.
h) Poliglobulia.
i) Outras patologias hematológicas: 

doença de Vaquez, p. ex.

2.2.3 — Estudo da hemóstase:
a) Testes de coagulação, fatores de 

coagulação, fibrinólise.
b) Novos anticoagulantes orais.
c) Antitrombina III, heparina, CIVD, 

trombose, fármacos anticoagu-
lantes.

d) Investigação da função plaque-
tária.

e) Proteína C, proteína S, etc.
f) Estudo das trombofilias (FV Leiden, 

MTHFR, etc).

2.2.4 — Transfusão e transplante 
(antigénios eritrocitários, leucoci-
tários e plaquetários).

2.2.5 — Tipagem de grupos san-
guíneos, anticorpos irregulares, 
provas cruzadas usadas para 
transfusão.

2.2.6 — Teste antiglobulina direto e 
indireto.

2.2.7 — Antagonismo Rhesus e 
AB0.

2.3 — Microbiologia/(virologia; bacteriologia; mi-
cologia; parasitologia).

2.3.1 — Taxonomia e nomenclatura 
dos agentes infeciosos — bacté-
rias, vírus parasitas e fungos.

Obrigatório  . . . 14/12

2.3.2 — Descrição sucinta, incluindo 
principais características diferen-
ciais das bactérias, vírus, parasitas 
e fungos encontrados nas síndro-
mes e doenças infeciosas.

2.3.3 — Patogénese das infeções e 
mecanismos de defesa do orga-
nismo.

2.3.4 — Epidemiologia, sinais clíni-
cos, profilaxia e tratamento das 
principais doenças e síndromes 
infeciosos:

a) Infeções do trato urinário.
b) Infeções do trato gastrointestinal.
c) Meningites.
d) Septicemias.
e) Infeções respiratórias.
f) Hepatites virais.
g) Infeções por citomegalovírus.
h) Síndrome da imunodeficiência hu-

mana adquirida.
i) Infeções genitais e doenças sexu-

almente transmissíveis.
j) Infeções oculares, de feridas, ab-

cessos, pele e tecidos moles.
k) Malária.
l) Toxoplasmose.
m) Parasitoses por helmintas intesti-

nais, hepáticos e urinários.
n) Leishmaniose.
o) Echinococose.
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Valências de formação Áreas de conhecimento a incluir na valência 
de formação respetiva Obrigatório/opcional Duração máxima/

mínima (meses)

p) Pneumocistose.
q) Filariose.
r) Agentes de infeções fúngicas.
s) Dermatófitos.
t) Aspergilose.

2.3.5 — Antimicrobianos:

a) Conhecimentos básicos de tera-
pêutica com antimicrobianos.

b) Testes de sensibilidade; regras 
EUCAST.

c) Mecanismos de resistência.

2.3.6 — Seleção e colheita de amos-
tras para microbiologia.

2.3.7 — Processamento de amostras: 
sementeira, colorações, culturas e 
testes de suscetibilidade.

2.3.8 — Técnicas para identificação 
de bactérias, vírus, fungos e pa-
rasitas.

2.3.9 — Métodos de biologia molecu-
lar aplicados à deteção e identifi-
cação de agentes etiológicos raros 
ou de isolamento difícil.

2.3.10 — Implementação de estra-
tégias de prevenção, vigilância e 
controlo epidemiológico.

2.3.11 — Utilização de protocolos 
laboratoriais e algoritmos de diag-
nóstico.

2.4 — Genética/fertilização in vitro. . . . . . . . . 2.4.1 — Citogenética. Obrigatório  . . . 3
2.4.2 — Citogenética molecular.

 2.4.3 — Genética molecular.
 2.4.4 — Genética bioquímica.
 2.4.5 — Medicina reprodutiva: es-

permograma: estudo quantitativo 
e qualitativo. Critérios da OMS.

 2.4.6 — Fertilização in vitro.
 2.4.7 — Criopreservação de gâme-

tas.
2.5 — Investigação laboratorial  . . . . . . . . . . . 2.5.1 — Elaboração de projeto cientí-

fico/investigação laboratorial.
Opcional . . . . . 3

2.5.2 — Ensaios clínicos.
2.5.3 — Métodos estatísticos em in-

vestigação laboratorial.
2.6 — Saúde pública  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1 — Relação entre saúde pública 

e o meio ambiente: avaliação e 
contextualização da importância 
para a monitorização, vigilância e 
manutenção da saúde pública.

Opcional . . . . . 1

2.6.2 — Análise microbiológica e 
química de águas e alimentos: 
métodos de amostragem, análise 
de microrganismos indicadores e 
patogénicos, caracterização mi-
neral, interpretação de resultados, 
controlo da qualidade, legislação 
europeia.

2.6.3 — Análise de águas de con-
sumo humano, balneares, recintos 
aquáticos e piscinas.

2.6.4 — Marcha alimentar.
2.6.5 — Pesquisa de legionella.
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 Processo de avaliação da residência farmacêutica

1 — Avaliação dos períodos formativos:
1.1 — Generalidades — a avaliação é feita com base num acompanhamento permanente e 

personalizado da formação ao longo das diferentes valências formativas e visa permitir ao farmacêu-
tico residente e ao orientador de formação ou responsável de estágio saber da evolução formativa 
e do nível de conhecimentos e de desempenho atingidos.

1.2 — A avaliação do desempenho é formalizada no final de cada valência formativa, estágio 
ou período de formação na escala de 0 a 20 valores.

São considerados os seguintes parâmetros e classificações:

a) Capacidade de execução técnica — de 0 a 4 valores;
b) Valorização científica — de 0 a 4 valores;
c) Responsabilidade profissional — de 0 a 3 valores;
d) Integração nas equipas de trabalho — de 0 a 3 valores;
e) Orientação para os resultados — de 0 a 3 valores;
f) Capacidade de organização — de 0 a 3 valores.

1.3 — Avaliação de conhecimentos — deve ser efetuada no final de cada valência formativa, 
estágio ou período de formação na escala de 0 a 20 valores, e consiste em:

a) Apreciação e discussão de um relatório de atividades;
b) Prova teórica (escrita ou oral) e prova prática (execução de uma técnica laboratorial que, 

no caso das valências da microbiologia e hematologia, inclua observação de duas preparações), 
com elaboração e discussão do respetivo relatório.

2 — Avaliação final — consta de três provas públicas: discussão curricular, prática e teórica, 
sendo a avaliação de cada uma efetuada na escala de 0 a 20 valores.

2.1 — Prova de discussão curricular.
2.1.1 — A prova de discussão curricular destina -se a avaliar o percurso profissional do far-

macêutico residente, consistindo na apreciação e discussão do curriculum vitae apresentado pelo 
candidato.

2.1.2 — A classificação atribuída a esta prova por cada um dos elementos do júri é suportada 
pela utilização de uma grelha de avaliação onde constam os elementos a valorizar, nomeadamente 
os seguintes:

a) Análise da evolução formativa ao longo da residência farmacêutica, com incidência sobre 
os registos de avaliação contínua;

b) Descrição e análise do contributo do trabalho do candidato para os serviços e funcionamento 
dos mesmos, com especial relevo para as áreas da qualidade e inovação;

c) Frequência e classificação de cursos cujo programa de formação seja de interesse para a 
área profissional de especialização;

d) Publicação ou apresentação pública de trabalhos científicos;
e) Trabalhos escritos e ou comunicados, feitos no âmbito dos serviços e da área profissional 

de especialização.

2.1.3 — A argumentação da prova de discussão curricular tem a duração máxima de duas 
horas, devendo cada membro do júri fundamentar a avaliação e classificação atribuídas em cada 
um dos pontos da discussão curricular.

2.1.4 — Na classificação da prova curricular é tida em conta a média aritmética da classificação 
obtida nas diferentes valências que integram o programa da formação específica na especialidade, 
classificação que tem um peso de 50 % na classificação final da prova de discussão curricular.

2.2 — Prova prática — a prova prática destina -se a avaliar a capacidade do farmacêutico 
residente para resolver problemas e atuar, devendo ser elaborados relatórios de cada uma das 
suas componentes que, posteriormente, serão avaliados e discutidos.
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2.2.1 — Estudo, análise laboratorial e discussão de três casos clínicos:

a) Sorteio de três casos clínicos no próprio dia em que se realiza a prova, de entre um mínimo de 
dez (dois por cada valência de formação obrigatória e um por cada valência de formação opcional), 
escolhidos pelo júri, sendo que um será obrigatoriamente na valência da microbiologia e o outro 
na valência de hematologia, que serão sorteados de modo autónomo entre os casos clínicos da 
respetiva valência colocados a sorteio;

b) Hipóteses diagnósticas mais prováveis, bem como a sua discussão;
c) Propor os exames laboratoriais a realizar;
d) Avaliação dos resultados dos exames requeridos e elaboração do relatório interpretativo.

2.2.2 — O tempo total concedido é de três horas.
2.2.3 — Os relatórios elaborados pelos candidatos são entregues ao júri, que os encerrará em 

envelope nominal, rubricado pelos intervenientes nas provas.
2.2.4 — A discussão do relatório é feita pelos três elementos do júri e tem a duração máxima 

de noventa minutos.
2.2.5 — A classificação da prova prática é obtida pela média da avaliação obtida na discussão 

dos três casos clínicos, classificados na escala de 0 a 20 valores.
2.3 — A prova teórica é oral e destina -se a avaliar a capacitação e o nível de conhecimentos 

do candidato no final da residência farmacêutica.
A argumentação tem a duração máxima de duas horas e trinta minutos, divididas em partes 

iguais entre o júri e o candidato, devendo este ser interrogado pelos três elementos do júri.
3 — Classificação final — a classificação final resulta da média das classificações obtidas nas 

provas curricular, prática e teórica, com as ponderações de 50 %, 25 % e 25 %, respetivamente, 
sendo este valor arredondado às décimas.

114503677 
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 SAÚDE

Portaria n.º 174/2021

de 20 de agosto

Sumário: Aprova o programa de formação da residência farmacêutica, da área de farmácia hos-
pitalar.

A integração nas carreiras farmacêuticas, cujo estatuto legal consta do Decreto-Lei n.º 108/2017 
e do Decreto-Lei n.º 109/2017, ambos os diplomas de 30 de agosto, que estabelecem o regime, 
respetivamente, da carreira farmacêutica nas entidades públicas empresariais, integradas no Ser-
viço Nacional de Saúde e da carreira especial farmacêutica, pressupõe a posse do título definitivo 
de farmacêutico, concedido pela Ordem dos Farmacêuticos, bem como o título de especialista na 
correspondente área de exercício profissional, obtido nos termos de legislação própria, que veio a 
constar do Decreto-Lei n.º 6/2020, de 24 de fevereiro, diploma que define o regime jurídico da re-
sidência farmacêutica, enquanto percurso formativo pós-graduado do farmacêutico, tendo em vista 
a sua especialização para o exercício autónomo e tecnicamente diferenciado na correspondente 
área de exercício profissional.

No que respeita ao programa formativo, resulta do mencionado diploma que, para cada área 
de exercício profissional, o mesmo é aprovado por portaria do membro do Governo responsável 
pela área da saúde, sob proposta da Ordem dos Farmacêuticos e parecer da Comissão Nacional 
da Residência Farmacêutica.

Assim:
Mediante proposta da Ordem dos Farmacêuticos e parecer da Comissão Nacional da Residên-

cia Farmacêutica, ao abrigo e nos termos do disposto no artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 6/2020, de 
24 de fevereiro, e da alínea j) do n.º 1 do Despacho n.º 11199/2020, de 6 de novembro, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 222, de 13 de novembro de 2020, alterado pelo Despacho 
n.º 1752/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 32, de 16 de fevereiro, manda o 
Governo, pelo Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

É aprovado o programa de formação da residência farmacêutica, da área de farmácia hospi-
talar, constante do anexo à presente portaria, da qual faz parte integrante.

Artigo 2.º

Formação

A aplicação e desenvolvimento do programa formativo compete aos órgãos e agentes respon-
sáveis pela formação na residência farmacêutica, os quais devem assegurar a maior uniformidade 
a nível nacional.

Artigo 3.º

Entrada em vigor e produção de efeitos

A presente portaria entra em vigor no dia útil seguinte ao da respetiva publicação.

O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, em 17 de agosto de 2021.
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ANEXO

Programa especialidade: farmácia hospitalar

Considerações gerais:

O presente programa de residência para obtenção do título de especialista em farmácia hospi-
talar, que se encontra alinhado com as normas emitidas pela Associação Europeia de Farmacêuticos 
Hospitalares, tem como objetivo habilitar os correspondentes profissionais ao exercício das funções 
inerentes ao farmacêutico especialista em farmácia hospitalar, garantindo o adequado cuidado dos 
doentes no âmbito em que se inserem. As competências que se pretende que os farmacêuticos 
residentes adquiram, dividem-se em quatro vertentes: competências relacionadas com o doente, 
competências relacionadas com o medicamento e produtos de saúde, competências de gestão e 
competências profissionais.

A obtenção destas competências ao longo da residência farmacêutica resulta da frequência 
de cada área de formação ou estágios, que constituem a base do presente programa e que repre-
sentam as áreas funcionais da farmácia hospitalar e atividades relacionadas.

Duração e sequência das valências de formação:
A residência farmacêutica em farmácia hospitalar tem a duração de 48 meses (4 anos).
A frequência de estágios opcionais não pode ultrapassar 12,5 % do tempo total da formação, 

ou seja, num total de 48 meses, os estágios opcionais não podem ultrapassar os 6 meses.
A sequência dos estágios, sua caracterização em obrigatórios e opcionais, sua duração, local 

de formação e respetivos objetivos de desempenho e de conhecimentos resultam do programa 
que a seguir se apresenta.

Residência farmacêutica — área de farmácia hospitalar 

Área funcional
(#n) (1) Objetivos de desempenho e de conhecimentos Obrigatório/

opcional

Duração máxima/
mínima
(meses)

Local de formação

Processos logísticos do me-
dicamento e produtos far-
macêuticos.

(#1)

Conhecer a legislação e processos de 
aquisição.

Conhecer as regras básicas e particulares 
da gestão de armazém de medicamen-
tos e outros produtos de saúde.

Conhecer e saber implementar o circuito 
do medicamento experimental.

Ser capaz de desempenhar estas funções 
de forma autónoma, orientando e su-
pervisionando a equipa de trabalho.

Obrigatório 12/9 Farmácia hospitalar: setor de 
aprovisionamento, gestão e 
aquisição de stocks e arma-
zenamento (ou equivalente)

Distribuição e dispensa de 
medicamentos/outras tec-
nologias de saúde e ativi-
dades de farmácia clínica 
associadas

(#2)

Adquirir prática de interação efetiva com 
doentes e elementos da equipa de 
saúde.

Conhecer as aplicações efetivas de me-
canismos de automação e robótica.

Conhecer e utilizar ferramentas eletró-
nicas de prescrição (e efetuar a sua 
parametrização), monitorização e re-
gisto clínico.

Conhecer o enquadramento legal apli-
cável, em particular na área de am-
bulatório.

Obrigatório 12/9 Farmácia hospitalar: setores de 
distribuição/dispensa para 
doentes internados e para 
doentes em ambulatório (ou 
equivalente)

Conhecer os processos alternativos de 
dispensa de medicamentos no interna-
mento, e seu âmbito de aplicação, assim 
como a sua implementação na prática.

Efetuar intervenções farmacêuticas no 
âmbito da revisão terapêutica e recon-
ciliação da medicação, entre outras ati-
vidades de Farmácia Clínica.
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Área funcional
(#n) (1) Objetivos de desempenho e de conhecimentos Obrigatório/

opcional

Duração máxima/
mínima
(meses)

Local de formação

Orientar e supervisionar a equipa que 
assegura os processos de distribuição 
de medicamentos no hospital.

Conhecer e efetuar os procedimentos de 
dispensa de medicamentos em am-
bulatório, hospitalização domiciliária 
e dispensa em proximidade.

Proceder ao acompanhamento, vigilância, 
monitorização e controlo da distribui-
ção, dispensa, adesão e utilização de 
medicamentos e outras tecnologias de 
saúde no âmbito da prestação de cui-
dados farmacêuticos e outras ativida-
des clínicas como o acompanhamento 
farmacoterapêutico, a reconciliação e 
otimização da medicação e a consulta 
farmacêutica.

Ser capaz de desempenhar estas funções 
de forma autónoma.

Cuidados de saúde primá-
rios.

(#3)

Conhecer a integração dos Serviços Far-
macêuticos na rede de cuidados de 
saúde primários do Serviço Nacional 
de Saúde (SNS), assim como o sis-
tema de distribuição de medicamentos 
e dispositivos médicos para adminis-
tração nas unidades de saúde da sua 
área de abrangência ou em ambulató-
rio (ex.: anti-tuberculosos).

Obrigatório 9/6 Administrações Regionais de 
Saúde ou de outros servi-
ços na área dos cuidados 
de saúde primários, nomea-
damente dos respetivos 
Serviços Farmacêuticos e 
Comissões de Farmácia e 
Terapêutica.

Conhecer e colaborar com os progra-
mas de Saúde Pública (ex.: distribui-
ção de vacinas a centros de diálise, 
penitenciária, unidades de saúde da 
rede pública e privada, distribuição das 
vacinas do Programa Nacional de Va-
cinação, participação nas campanhas 
de planeamento familiar entre outros).

Apoiar a Comissão de Farmácia e Tera-
pêutica das ARS, assim como o Grupo 
de Coordenação Regional — Programa 
de Prevenção e Controlo de Infeção e 
Resistência a Antibióticos.

Participar no apoio e acompanhamento 
técnico às unidades de saúde das es-
truturas da rede de cuidados de saúde 
primários e da rede de cuidados con-
tinuados.

Conhecer os conceitos e processo de 
contratualização com as unidades hos-
pitalares do SNS.

Farmacotecnia/Controlo de 
Processos

(#4)

Conhecer as técnicas de preparação de 
estéreis e não estéreis.

Conhecer os riscos inerentes à prepara-
ção e manipulação, incluindo os pro-
cedimentos de emergência no caso de 
derrame de citotóxicos.

Obrigatório 12 Farmácia hospitalar: setores de 
preparação de medicamentos 
estéreis (citotóxico, nutrição 
parentérica, outras misturas 
intravenosas) e produção de 
manipulados não estéreis (ou 
equivalente)
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Área funcional
(#n) (1) Objetivos de desempenho e de conhecimentos Obrigatório/

opcional

Duração máxima/
mínima
(meses)

Local de formação

Ser capaz de desempenhar estas funções 
de forma autónoma, no respeito pelos 
requisitos de segurança dos doentes e 
dos profissionais, otimizando a utiliza-
ção de dispositivos médicos e equipa-
mento de proteção individual.

Ter noções adequadas de good manu-
facturing practices aplicáveis à prepa-
ração hospitalar.

Orientar e supervisionar a equipa de 
trabalho.

Radiofarmácia  . . . . . . . . . . 
(#5)

Conhecer as técnicas de preparação de 
radiofármacos.

Conhecer os riscos inerentes à prepara-
ção de radiofármacos.

Ser capaz de desempenhar estas funções 
de forma autónoma, no respeito pelos 
requisitos de segurança dos doentes 
e dos profissionais.

Opcional 6/3 Radiofarmácia de instituições 
hospitalares.

Ter noções adequadas de good manu-
facturing practices aplicáveis à prepa-
ração de radiofármacos.

Orientar e supervisionar a equipa de 
trabalho.

Gestão do medicamento e 
produtos farmacêuticos.

(#6)

Conhecer e aplicar os processos de de-
cisão característicos da farmácia hos-
pitalar, assim como o funcionamento 
das Comissões Hospitalares.

Conhecer e saber utilizar os sistemas de 
informação em farmácia hospitalar.

Conhecer os aspetos regulamentares 
aplicados à farmácia hospitalar, por 
exemplo: autorização de introdução.

Obrigatório 9/6 Farmácia hospitalar: direções de 
serviço, Comissão de Farmá-
cia e Terapêutica, Grupo de 
Coordenação Local — Pro-
grama de Prevenção e Con-
trolo de Infeção e Resistência 
a Antibióticos, outras comis-
sões técnicas; Consulta de 
Decisão Terapêutica.

no mercado, genéricos, biossimilares, 
resumo das características do medi-
camento, european public assessment 
report, patentes ou ensaios clínicos.

Conhecer os processos de decisão: 
Formulário e Comissão de Farmácia 
Terapêutica.

Ser capaz de produzir informação para 
gestão clínica do medicamento e ou-
tras tecnologias de saúde.

Entender os mecanismos de financia-
mento hospitalar.

Saber avaliar e interpretar ensaios clí-
nicos.

Epidemiologia e Efetividade
(#7)

Conhecer os princípios que enquadram 
a investigação clínica.

Conhecer os princípios da avaliação de 
efetividade e a avaliação económica 
de medicamentos

Conhecer o funcionamento das entidades 
que estudam a epidemiologia de algu-
mas patologias, por exemplo registos 
oncológicos ou serviços específicos 
da DGS.

Opcional 6/3 INFARMED, I. P., DGS, Regis-
tos Oncológicos.
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Área funcional
(#n) (1) Objetivos de desempenho e de conhecimentos Obrigatório/

opcional

Duração máxima/
mínima
(meses)

Local de formação

Enquadramento Profissional 
e Qualificação.

(#8)

Desenvolver a deontologia profissional no 
âmbito da farmácia hospitalar.

Conhecer os conceitos inerentes à certi-
ficação de competências e concessão 
de especialidades.

Colaborar no desenvolvimento de ati-
vidades de formação e qualificação 
profissional no âmbito da farmácia 
hospitalar.

n. a. n. a. Farmácia hospitalar: direções 
e coordenações de serviço 
(transversal a todas as áreas 
funcionais que integram o 
programa formativo).

(1) A sequência pode ser alterada não mais que dois níveis.

 Dos estágios:

A descrição do desempenho em cada área de formação ou estágio, e respetiva avaliação de 
desempenho e de conhecimentos, é a descrita de seguida:

Avaliação contínua:

Conforme definido no n.º 2 do artigo 36.º (avaliação contínua) do Decreto-Lei n.º 6/2020, de 
24 de fevereiro, a avaliação de desempenho e a avaliação de conhecimentos são da responsabili-
dade do orientador de formação ou do responsável de formação, consoante o caso, com base nos 
parâmetros referidos no n.º 1 do mesmo artigo.

Avaliação de desempenho:

Deverá incidir sobre os seguintes parâmetros:

Capacidade de execução técnica;
Empenho na promoção científica e valorização profissional;
Exercício e responsabilidade profissional individual;
Relações humanas no trabalho.

Esta avaliação representa 40 % da classificação da área de formação ou estágio.

Avaliação de conhecimentos, a ocorrer no final de cada área de formação ou estágio:

Realiza-se através de uma prova que pode consistir, designadamente, em exame escrito, ou na 
apreciação e discussão de um relatório de atividades ou de outro tipo de trabalho (n.º 5 do mesmo artigo).

Esta avaliação representa 60 % da classificação da área de formação ou estágio.

A classificação de cada área de formação é feita em termos de Apto ou Não apto, considerando-
se Apto o farmacêutico residente que tenha obtido uma classificação igual ou superior a 10 valores, 
numa escala entre 0 e 20 valores, arredondada às centésimas (n.º 6 do mesmo artigo).

A avaliação final de saída:

Reflete o resultado de todo o processo formativo e incide sobre a integração de conhecimen-
tos teóricos e práticos adquiridos pelo farmacêutico residente durante o programa de residência 
farmacêutica, sendo classificado numa escala entre 0 e 20 valores, arredondada às centésimas. 
A avaliação final integra ainda o resultado obtido numa prova pública e eliminatória que compreende 
a discussão curricular e a apreciação do relatório global do programa de residência farmacêutica, 
que deve ainda compreender uma atividade de investigação desenvolvida neste período [n.os 1 e 
2 do artigo 37.º (avaliação contínua) do Decreto-Lei n.º 6/2020, de 24 de fevereiro]. A classificação 
final de saída traduz-se numa valorização de 1 a 20, arredondada às centésimas, e resulta:

50 % da classificação da prova pública de saída a que o candidato é submetido pela Comis-
são da residência farmacêutica. Se a classificação obtida na prova pública de saída for inferior a 
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10 valores, numa escala entre 0 e 20 valores, arredondada às centésimas, a ponderação será de 
100 % dado o carácter eliminatório da prova;

50 % da classificação resulta da média ponderada da área de formação ou estágios realizados 
durante a residência farmacêutica, em que cada estágio obrigatório representa até 20 % do valor 
final (para a duração máxima de estágio) e os estágios opcionais representam o remanescente (na 
proporção da sua duração). Apenas se a classificação obtida na prova pública de saída for igual ou 
superior a 10 valores numa escala entre 0 e 20 valores, arredondada às centésimas.

Nos momentos de avaliação pretende-se aferir a aquisição das competências descritas na 
matriz abaixo mapeada.

Sendo que o objetivo das áreas de formação ou estágios é a aquisição de um conjunto de 
competências, mapeia-se em seguida a relação entre as áreas de formação ou estágios e as 
competências a adquirir:

Competências relacionadas com o doente 

Competência (Estágio) Atitude Conhecimentos Comportamentos

1 Consulta do Doente  . . . . .
(#2)

Orientada para o doente, 
para o uso seguro do me-
dicamento.

Atento, confiável, confiante 

1.1 Avaliação do doente . . . . . . É capaz de documentar uma história da medi-
cação através de questionários adequados 
e ou da consulta de processos clínicos ou 
outros registos.

Recolhe toda a informação relevante sobre a 
saúde, estatuto social e antecedentes étnicos 
relevantes para a saúde. Conduz um exame 
físico básico (peso, pressão arterial).

1.2 Consentimento informado 
(se aplicável).

Garante a obtenção de um consentimento 
informado quando relevante (devido ao 
tratamento a aplicar ou em contexto de in-
vestigação).

1.3 Referenciação  . . . . . . . . . . Referencia situações complexas ou agudas 
para um colega sénior ou para outro profis-
sional de saúde mais qualificado. Garante 
que os procedimentos definidos são cum-
pridos em situações complexas.

2 Questões relacionadas 
com medicamentos e 
dispositivos médicos.

(#2; #3; #6)

Atenta ao uso seguro do 
medicamento, confiável 
e confiante.

2.1 Interações medicamentosas, 
incluindo com alimentos e 
produtos à base de plan-
tas.

Consegue identificar, priorizar e agir face às 
interações detetadas.

Consegue descrever os mecanismos subjacen-
tes às interações e identificar qual o tipo de 
interação em cada caso.

2.2 Farmacoeconomia  . . . . . . . Consegue identificar o medicamento ou dispo-
sitivo médico mais custo-efetivo com base 
em dados relevantes.

Efetua avaliação farmacoeconómica.

2.3 Seleciona a posologia ade-
quada: forma farmacêu-
tica, concentração, via de 
administração e horário.

Garante a dose certa com recurso a informação 
relevante.

Compreende as consequências do uso das 
diferentes formulações e vias de adminis-
tração.

Compreende a gama de formas farmacêuticas 
disponíveis e garante o uso da forma e do-
sagem adequadas.

Considera a necessidade, se aplicável, de 
dispositivos médicos para assegurar a ad-
ministração segura e efetiva.

Garante o tempo certo para a administração 
e intervém para evitar doses omissas ou 
duplicadas.
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2.4 Reconciliação da medicação Reúne toda a informação acerca dos medica-
mentos e produtos de saúde utilizados pelo 
doente.

Identifica discrepâncias (se aplicável).
Resolve as discrepâncias com o doente (e ou 

cuidador do doente, se aplicável), médico de 
família e farmacêutico comunitário.

Comunica com o médico para resolver situa-
ções relevantes (quando aplicável).

Comunica a lista reconciliada.
Atualiza os registos apropriados (processo 

clínico ou outro).

3 Recolha de informação. . .
(#2; #3; #6; #7)

Pensamento crítico. . . . . . . 3.1 Acede à informação . . . . . . É capaz de utilizar as bases de dados relevan-
tes, incluindo as bases de dados específicas 
para informação sobre farmácia hospitalar, 
literatura baseada na evidência, assim como 
as fontes locais relevantes.

Acede a esta informação de forma eficiente 
com o objetivo de efetuar uma revisão da 
adequação, segurança e eficácia, para pro-
mover o uso racional dos medicamentos e 
dispositivos médicos.

Consegue obter informação sobre a confiança 
da fonte utilizada e sua relevância para os 
cuidados do doente.

3.2 Resume a informação  . . . . É capaz de avaliar criticamente os dados com 
base na evidência no que respeita a medi-
camentos e dispositivos médicos, quando 
aplicável.

Demonstra capacidade de resumir informação, 
extraindo pontos-chave com influência no 
uso dos medicamentos e comunica/partilha 
essa informação com os colegas.

4 Análise da informação  . . .
(#2; #3; #6; #7)

Pensamento crítico e estrutu-
rado de forma lógica

4.1 Avalia a informação  . . . . . . Consegue avaliar efetivamente a informação 
obtida.

4.2 Identifica o problema  . . . . . Consegue identificar, resolver e prevenir 
eventos relacionados com medicamentos 
na prática clínica.

4.3 Aprecia as opções  . . . . . . . Avalia as várias opções disponíveis com o in-
tuito de resolver o problema.

Considera os resultados possíveis das várias 
ações e reconhece os prós e contras das 
mesmas.

4.4 Toma decisões com uma 
abordagem lógica.

Demonstra de forma clara as decisões tomadas. 
Identifica as soluções mais apropriadas e 
justifica a decisão tomada. Conhece os seus 
limites e procura aconselhamento quando 
necessário.

Demonstra capacidade de aplicar uma abor-
dagem lógica no dia-a-dia e na resolução 
de problemas.
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5 Dar informação. . . . . . . . .
(#2; #3)

Colaborativa. Bom comuni-
cador.

5.1 Dá informação precisa . . . . Garante que a informação dada é precisa, va-
lidada e compreensível.

Acede às fontes relevantes.
Faz referências à literatura ou a colegas, con-

forme adequado, e aplica a informação certa 
para cada situação.

Comunica de uma forma clara e precisa.

5.2 Dá informação relevante e 
atempada.

Dá informação que é apropriada às necessida-
des do doente.

Dá informação no momento certo, se necessá-
rio prioriza a cedência de informação.

5.3 Seguimento — assegura a 
resolução dos problemas.

Resolve os problemas imediatamente e faz o 
seguimento adequado para garantir a segu-
rança dos doentes.

6 Perícia na área de infor-
mação.

(#2; #3; #6; #7)

Responsável pela autoapren-
dizagem, disciplinado.

6.1 Fisiopatologia e anatomia Compreende as funções orgânicas normais, 
assim como o efeito das doenças sobre as 
mesmas, e se tal afeta ou não a utilização 
de medicamentos.

É capaz de aplicar os seus conhecimentos de 
fisiopatologia relevantes para as áreas em 
que intervém, incluindo doenças agudas, 
doenças raras e populações especiais (pe-
diátrica, geriátrica, etc.).

6.2 Farmacologia e farmacote-
rapia.

É capaz de discutir a farmacologia dos medi-
camentos com que contacta na sua prática 
diária.

É capaz de aplicar estes conhecimentos a 
doenças raras, assim como a doenças cró-
nicas específicas como o cancro, doenças 
infecciosas e doenças autoimunes.

Compreende a importância da farmacogenó-
mica na farmacoterapia.

6.3 Efeitos adversos e toxico-
logia.

É capaz de compreender os perfis de efeitos 
adversos principais dos medicamentos e 
recomendar terapêuticas alternativas.

Consegue agir sobre situações relacionadas 
com eventos adversos, quando necessário.

Consegue recomendar estratégias para a 
gestão dos eventos adversos (tais como re-
duções de dose ou medicação de suporte).

Consegue dar apoio na resolução de situações 
de sobredosagem aguda/antídotos.

6.4 Microbiologia e higiene. . . . Consegue descrever a interação entre bacté-
rias, vírus, fungos, parasitas, agentes anti-
infecciosos e o organismo humano, incluindo 
as resistências antimicrobianas e higiene.

Consegue apoiar atividades de formação e 
treino no que diz respeito às infeções e 
estratégias de controlo de infeções (por 
exemplo, a orientação para a terapêutica 
antimicrobiana).
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6.5 Investigação . . . . . . . . . . . . Compreende e aplica o seu conhecimento em 
atividades de investigação da prática farma-
cêutica e de investigação clínica.

Compreende a avaliação da relação risco be-
nefício nos assuntos clínicos.

Aplica metodologias de investigação adequadas 
à investigação científica.

 Competências relacionadas com os medicamentos 

Competência (Estágio) Atitude Conhecimentos Comportamentos

7 Desenvolvimento, produ-
ção, análise e controlo 
de medicamentos.

(#4; #5)

Cooperativo e envolvido no 
processo.

7.1 Desenvolvimento  . . . . . . . . Compreende a relevância do uso de diferentes 
ingredientes ativos de diferentes origens.

Aplica o conhecimento do desenvolvimento, 
produção, preparação, garantia de qualidade 
(análise e controlo) e distribuição de produtos 
farmacêuticos.

Tem uma visão integrada do papel das várias 
disciplinas envolvidas no desenvolvimento 
de um medicamento.

7.2 Formulação. . . . . . . . . . . . . Aplica o conhecimento relativo à conceção, 
fabrico e desempenho de formas de dosa-
gem e é capaz de avaliar criticamente as 
inter-relações entre formulação (incluindo 
excipientes), biodisponibilidade e produto 
terapêutico.

7.3 Produção  . . . . . . . . . . . . . . Aplica o conhecimento relativo aos requisitos de 
qualidade das Good Manufacturing Practices 
(GMP) de produção farmacêutica em escala 
industrial e em pequena escala, incluindo 
Standard Operating Procedures (SOP) e os 
padrões de supervisão necessários para 
atingir esses níveis de qualidade.

É capaz de elaborar e manter procedimentos 
para a produção de medicamentos esté-
reis.

7.4 Substâncias ativas e exci-
pientes.

Aplica conhecimentos relativos ao conhecimento 
das principais fontes de substâncias ativas 
e dos principais excipientes, bem como as 
formas como os mesmos são purificados, 
caracterizados e analisados.

7.5 Análise de medicamentos 
disponíveis.

Tem uma compreensão adequada do papel e da 
aplicação das várias técnicas para a análise 
de produtos farmacêuticos.

7.6 Qualidade . . . . . . . . . . . . . . Aplica conhecimentos e compreende a impor-
tância do controlo de qualidade e dos prin-
cípios de garantia de qualidade na obtenção 
de um produto de qualidade.

7.7 Regulamentação do uso de 
medicamentos.

Aplica uma compreensão integrada da orga-
nização e monitorização da distribuição de 
medicamentos e outros produtos de saúde, 
incluindo os regulamentos aplicáveis à 
comercialização e marketing de produtos 
farmacêuticos.
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7.8 Novas tecnologias  . . . . . . . Tem conhecimento da produção, garantia de 
qualidade e aplicações da biotecnologia, 
nanotecnologia e genómica, quando apli-
cáveis a medicamentos, desenvolvimento 
de medicamentos e produção. Inclui o manu-
seamento e distribuição de medicamentos e 
medicamentos de terapia avançada [advan-
ced therapy medicinal products (ATMPs)].

7.9 Pessoa qualificada . . . . . . . Entende os deveres e responsabilidades da 
pessoa qualificada, de acordo com a legis-
lação e diretrizes aplicáveis, como a Pharma-
ceutical Inspection Convention (PIC’s). 

7.10 Sistemas de gestão da qua-
lidade

Demonstra familiaridade com os sistemas de 
gestão da qualidade aplicados aos produtos 
farmacêuticos.

7.11 Validação de processos de 
produção de medica-
mentos

Compreende a teoria e a prática da validação 
dos processos de produção de medicamen-
tos.

8 Provisão de medicamentos 
e dispositivos médicos.

(#1; #2; #6)

Atento a detalhes e aspetos 
legais.

8.1 Prescrição. . . . . . . . . . . . . . Garante que a prescrição é clara e que as inten-
ções do prescritor são compreensíveis.

Garante que a prescrição é legal e de acordo 
com a legislação aplicável.

8.2 Rotulagem do medicamento 
(se aplicável).

Garante que os medicamentos são rotulados 
de acordo com as diretrizes aplicáveis 
(ex: dosagem clara, alertas e avisos para 
prevenção de erros, como medicamentos 
LASA e outras informações necessárias) e 
que o rótulo é apropriado para o paciente e 
profissional de saúde.

8.3 Gestão de stocks  . . . . . . . . Assegura a gestão efetiva do stock.
Evita excesso e rutura de stocks de medica-

mentos (e dispositivos médicos).
Mantém registo e controla prazos de vali-

dade.

9 Informação sobre medica-
mentos e dispositivos 
médicos e educação 
do doente.

(#1; #2; #3)

Informado e atencioso 9.1 Necessidades de saúde e 
saúde pública.

Fornece conselhos relativamente a estilo de 
vida adequados às necessidades do doente.

Conhece iniciativas e programas de serviços 
locais e de saúde pública (por exemplo, 
rastreios).

Tem em consideração o contexto étnico, cultu-
ral, linguístico e social do doente ao avaliar 
as suas necessidades.

9.2 Informação de medicamen-
tos.

Está consciente da necessidade de informa-
ção de um doente individual e é capaz de 
fornecer informações relevantes e em nível 
apropriado.

Garante a exatidão da informação sobre me-
dicamentos, utilizando recursos adequados 
e consultando colegas, quando necessário.

Fornece informação escrita quando se revela 
útil ou é exigido pela regulamentação na-
cional.

10 Monitorização de medica-
mentos e dispositivos 
médicos.

(#1; #2; #3)

Proativo, informado e conhe-
cedor

10.1 Identificação de problemas 
de monitorização de me-
dicamentos.

Identifica doentes para os quais a monitorização 
contínua é necessária.

Identifica parâmetros de monitorização e po-
tenciais efeitos adversos.

Estabelece um plano para revisão de objetivos 
e resultados de tratamento.

Garante que os medicamentos sejam adequa-
damente monitorizados, quando necessário.
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10.2 Priorização . . . . . . . . . . . . . Interage com a equipa terapêutica para priorizar 
questões de monitorização de medicamentos 
de doentes ou grupos de doentes.

10.3 Uso de diretrizes ou proto-
colos.

Conhece as diretrizes e protocolos clínicos atu-
ais, locais e nacionais, aplicáveis   ao campo 
em que trabalha e entende como eles devem 
ser aplicados.

Aplica diretrizes clínicas atuais, reconhecendo 
as suas limitações.

10.4 Resolução de medicamen-
tos.

Certifica-se que as medidas adequadas são 
implementadas rapidamente quando são 
detetados problemas com medicamentos, 
garantindo que o dano para o doente seja 
evitado ou minimizado.

10.5 Prevenção  . . . . . . . . . . . . . Desenvolve planos para evitar problemas com 
medicamentos

10.6 Registo de intervenções
(se aplicável).

Regista informação que documenta as interven-
ções relativas aos cuidados farmacêuticos, 
mantém planos de cuidados farmacêuticos 
ou atualiza sistemas de informação para ga-
rantir que informações relevantes estejam 
disponíveis para colegas.

10.7 Farmacovigilância. . . . . . . . Regista, monitoriza e reporta Reações Adversas 
a Medicamentos (RAM).

É capaz de proceder à recolha imediata de 
stocks, se necessário. 

10.8 TDM (Therapeutic Drug Mo-
nitoring)/Farmacocinética.

É capaz de desenhar, validar e implementar 
análises bioanalíticas para apoiar a farma-
coterapia e toxicologia e supervisionar a sua 
execução.

É capaz de esclarecer profissionais de saúde 
e outros prestadores de cuidados, a pedido 
ou proativamente, relativamente a análises 
qualitativas e quantitativas de xenobióticos 
em fluidos corporais respeitantes a indiví-
duos ou grupos de pessoas.

É capaz de determinar os parâmetros cinéticos 
necessários para gerar a dosagem especí-
fica para o doente com base nos resultados 
da bioanálise, também em situações com-
plexas como a diálise.

11 Gestão de interfaces
(#1; #2; #3; #6)

Determinado e focado  . . . . 11.1 Melhores Cuidados. . . . . . . É capaz de identificar e gerir problemas relati-
vos à interface hospital/comunidade.

É capaz de fazer a reconciliação da medicação 
com base no estado agudo do doente e ne-
cessidades específicas.

Identifica e gere os problemas relacionados com 
a substituição da medicação do doente por 
medicamentos de formulários, especialmente 
em grupos específicos como pacientes psi-
quiátricos, idosos e pediátricos.

12 Avaliação de resultados 
(outcomes).

(#1 a #6)

Prático e organizado. . . . . . 12.1 Avaliação de resultados . . . Monitoriza ou acompanha as intervenções 
bem como o aconselhamento de medica-
mentos.

Regista as contribuições e, sempre que possí-
vel, continua a aprender com os resultados 
das suas intervenções.
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13 Aprovisionamento e com-
pra de medicamentos e 
produtos de saúde.

(#1; #6)

Expedito e organizado  . . . . 13.1 Aquisição  . . . . . . . . . . . . . . Conhece onde adquirir os medicamentos e pro-
dutos de saúde e sugere alternativas ade-
quadas. Obtém os medicamentos e produtos 
de saúde de forma atempada.

13.2 Problemas de fornecimento Assegura que os utentes recebem os medica-
mentos e produtos de saúde de que neces-
sitam atempadamente.

Quando ocorrem problemas de fornecimento, 
sabe como encontrar produtos alternativos, 
de modo a garantir a continuidade na tera-
pêutica dos utentes. Este requisito inclui as 
situações em que a farmácia hospitalar está 
encerrada ou nas situações de prevenção.

13.3 Custo efetividade  . . . . . . . . Atende à efetividade quando compra, dispensa 
e aconselha nas opções de prescrição (ex.: 
na dispensa de genéricos, nas compras de 
grande quantidade, na seleção de produtos a 
partir de equivalentes terapêuticos, utilizando 
fontes reconhecidas a nível nacional como 
sendo valor económico acrescentado.

Esta operação pode incluir a aquisição com 
descontos através de compras centralizadas 
e contratos de aquisição).

14 Gestão hospitalar 
(#6; #8)

De compromisso e de traba-
lho empenhado e orientado 
numa estratégia direta e 
prática.

14.1 Papel da farmácia. . . . . . . . Compreende e defende o papel da farmácia no 
hospital/instituição, no contexto da eficácia 
e segurança do medicamento e também na 
contenção de gastos.

14.2 Informação e educação  . . . Entende e defende a necessidade de fornecer 
informação e educação adequadas e obje-
tivas aos profissionais de saúde e utentes. 

14.3 Informação sobre medica-
mentos

Conhece o trabalho na perspetiva financeira e o 
enquadramento legal relevante, bem como a 
fatia do orçamento afeta aos medicamentos 
e produtos de saúde.

Compreende a complexidade dos processos de 
financiamento dos medicamentos, incluindo 
acordos e fundos especiais.

Entende como se apresenta um relatório finan-
ceiro sobre a utilização de medicamentos por 
departamento ou divisão e sugere medidas 
de controlo de custos, com base no conheci-
mento clínico de terapias específicas e sem 
consequências na segurança dos doentes e 
eficácia dos medicamentos.

Está apto a trabalhar com o departamento de 
gestão no desenvolvimento de programas 
relacionados com o custo dos medicamentos 
e produtos de saúde.

Entende e defende a necessidade de os farma-
cêuticos hospitalares constituírem uma base 
de apoio ao desenvolvimento e manutenção 
de programas informáticos sobre informação 
de medicamentos e produtos de saúde, apro-
priados e práticos/fáceis de usar.
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14.4 Organização hospitalar. . . . Entende a organização do hospital e é capaz 
de participar na gestão dos medicamentos 
e produtos de saúde nos hospitais. Tal ativi-
dade deve abranger o completo circuito do 
medicamento e produtos de saúde, desde a 
sua seleção, aquisição, receção, prescrição, 
administração e revisão com vista a otimizar 
o contributo que os medicamentos e pro-
dutos de saúde proporcionam, produzindo 
resultados informados e desejados.

Promove a segurança e qualidade dos pro-
cessos relacionados com medicamentos e 
produtos de saúde que possam afetar os 
utentes e o hospital.

Assegura que os 7 «certos» são respeitados/
cumpridos no hospital/instituição: doente 
certo, dose certa, via de administração certa, 
no momento certo, medicamento certo, com 
a informação e documentação certas.

14.5 Tecnologia e automatização Entende e defende a tecnologia de automati-
zação nos hospitais, como sistemas de ges-
tão de armazenamento semiautomáticos, 
armários automatizados, robots de dispensa, 
códigos de barras e RFID — identificação 
por radiofrequência contendo toda a infor-
mação sobre o produto — e software para 
prescrição eletrónica.

14.6 Dispositivos médicos e este-
rilização.

Avalia a efetividade clínica, a segurança para 
os utentes e o custo dos dispositivos mé-
dicos.

Compara os dispositivos médicos que apresen-
tam características técnicas homogéneas.

Notifica e investiga os incidentes causados por 
dispositivos médicos.

É capaz de definir orientações sobre as es-
pecificações que apoiam a aquisição de 
dispositivos médicos e de monitorizar o seu 
consumo.

É capaz de criar e implementar procedimentos 
para a limpeza, desinfeção e (re)esterilização 
de dispositivos médicos.

É capaz de supervisionar a esterilização de 
dispositivos médicos através do controlo dos 
processos.

É capaz de supervisionar o cumprimento das 
orientações relativas ao armazenamento e 
transporte dos dispositivos médicos estéreis.

14.7 Gases medicinais . . . . . . . . Compreende o papel do farmacêutico na 
aquisição de medicamentos e produtos de 
saúde, incluindo na adjudicação/contratação, 
distribuição, vigilância e controlo dos gases 
medicinais.

Compreende o papel dos gases medicinais na 
terapêutica.
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15 Colaboração no trabalho
(#1 a #8)

Colaborante e, motivado  . . . 15.1 Comissão de Farmácia e Te-
rapêutica.

É capaz de trabalhar como um membro ativo 
na Comissão de Farmácia e Terapêutica do 
hospital.

Está apto a avaliar de forma crítica as aplica-
ções definidas no formulário e proceder à 
revisão interpares de processos documen-
tais, incluindo a apreciação das implicações 
financeiras de cada aplicação.

É capaz de emitir pareceres profissionais de 
avaliação de opções terapêuticas e proto-
colos, de políticas sobre medicamentos, 
de orientações de grupos de doentes e de 
processos de alerta nacionais de segurança.

16 Governação clínica. . . . . 
(#1 a #8)

Cumpridor e perseverante 16.1 Contratempos /perturbações Entende as perturbações que envolvem a li-
derança clínica e a melhoria contínua da 
qualidade.

16.2 Departamento normativo/Ser-
viço de Apoio ao Cliente 
(doente/cuidador/utente).

Cumpre os procedimentos e práticas utilizando 
a informação mais atualizada possível. 

16.3 Ambiente de trabalho . . . . . Aplica os requisitos legais e profissionais reque-
ridos para um sistema de trabalho seguro, 
como o Código de Ética, Higiene, Normas, 
Saúde e Segurança no Trabalho.

16.4 Gestão do risco  . . . . . . . . . Regista e notifica os incidentes relacionados 
com a segurança do utente, como os erros 
relativos à dispensa e prescrição e queixas 
referidas pelos utentes, de acordo com as 
orientações e políticas locais e nacionais.

Compreende e aplica os sistemas de quali-
dade.

17 Gestão de pessoal . . . . . 
(#6; #8)

Atencioso, solidário e as-
sertivo.

17.1 Gestão do desempenho . . . Procede à avaliação de desempenho de forma 
regular. O processo de avaliação deve refletir 
o potencial, monitorizar o desempenho e re-
conhecer o contributo do avaliado. 

17.2 Desenvolvimento do pessoal Apoia a equipa no seu desenvolvimento profis-
sional e pessoal.

17.3 Questões laborais. . . . . . . . Conhece a legislação laboral, incluindo direitos 
estatutários e procedimentos disciplinares 
e apresenta capacidade de intervenção 
competente. 

17.4 Liderança  . . . . . . . . . . . . . . Conhece o fundamental sobre gestão e super-
visão do pessoal.

18 Investigação e desenvol-
vimento.

(#1 a #8)

Compromisso e espírito de 
inovação.

18.1 Aplicação  . . . . . . . . . . . . . . Contribui para o cuidado aos utentes no âmbito 
da pesquisa e educação. 

18.2 Comissão de ética  . . . . . . . Desempenha um papel ativo na Comissão 
de Ética e aprecia o seu papel crucial na 
investigação.

Compreende a ética na investigação médica.
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Competência (Estágio) Atitude Conhecimentos Comportamentos

18.3 Ensaios clínicos de fase I/II Compreende as diferenças e o significado 
das diversas fases dos ensaios clínicos, a 
importância do GCP e o papel da farmácia 
nesta atividade.

Revê protocolos e avalia qualitativamente o 
dossier/portfolio.

Assegura o papel da farmácia no armazena-
mento, preparação e dispensa dos medi-
camentos e produtos de saúde em inves-
tigação.

 Competências profissionais 

Competência (Estágio) Atitude Conhecimentos Comportamentos

19 Profissionalismo . . . . . . . 
(#1 a #8)

Assertivo, rigoroso e objetivo 19.1 Confidencialidade. . . . . . . . Respeita e mantém o direito do indivíduo à 
confidencialidade e entende quando infor-
mações sobre a condição do doente podem 
ser partilhadas com colegas.

19.2 Confiança . . . . . . . . . . . . . . Interage de uma forma com doentes, profissio-
nais de saúde e com cuidadores que inspira 
confiança e gera respeito profissional.

19.3 Responsável pelas suas 
ações.

Responsabiliza-se pelas suas ações.
Está preparado para esclarecer julgamentos 

profissionais, atos e omissões em relação 
às suas funções profissionais.

19.4 Responsabilidade por cuida-
dos farmacêuticos.

Responsabiliza-se pelos cuidados farmacêuti-
cos ao doente e reconhece as suas neces-
sidades como indivíduos.

Sabe quando pedir conselhos e agir conforme 
apropriado.

19.5 Reconhecimento das limi-
tações.

Está ciente da própria limitação profissional e 
pessoal e procura conselhos ou faz referen-
ciação quando necessário.

19.6 Qualidade e precisão da do-
cumentação.

Garante que a informação legalmente exigida 
é documentada de forma atempada e pre-
cisa.

19.7 Legislação  . . . . . . . . . . . . . Está ciente e implementa adequadamente le-
gislação que está diretamente ligada à en-
trega/prestação de um serviço a um doente 
individual.

19.8 Ética . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exerce com transparência e honestidade o rela-
cionamento com a indústria farmacêutica.

Respeita os direitos dos doentes em decisões 
terapêuticas. 
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Competência (Estágio) Atitude Conhecimentos Comportamentos

19.9 Responsabilidade pela for-
mação contínua.

Entende a necessidade de desenvolvimento 
profissional contínuo e assume a responsa-
bilidade por isso.

Cumpre com os requisitos locais de Continuous 
Professional Development (CPD), reflete so-
bre o desempenho e é capaz de autoavaliar 
a sua competência e desempenho.

Compromete-se em efetuar formação contínua 
ao longo da vida.

Identifica as suas necessidades formativas.
Avalia a sua aprendizagem.

20 Capacidade comunicativa 
efetiva.

(#1 a #8)

Atento, confiável e confiante 20.1 Doente/cuidador . . . . . . . . . Comunica de forma clara, precisa e concisa, 
seja verbalmente, eletronicamente ou por 
escrito, a um nível apropriado para cada 
doente/cuidador.

Envolve o doente/cuidador no tratamento.

20.2 Outros profissionais de saúde 
e pessoal.

Comunica com outros profissionais de saúde 
e colegas de forma clara, precisa e apro-
priada.

20.3 Equipa  . . . . . . . . . . . . . . . . Comunica com outros membros da equipa de 
forma clara e precisa.

20.4 Tutor . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garante que é alocado tempo para discussão 
do seu progresso, incluindo pontos fortes 
e fracos.

20.5 Transferência de cuidados Comunica com outras organizações que aten-
dem o doente, especialmente quando en-
volve a transferência de cuidados, e inclui 
informações sobre a reconciliação da medi-
cação com base no estado agudo do doente 
e as suas necessidades específicas.

20.6 Comunicações orais . . . . . . É capaz de comunicar trabalho científico e 
prático a colegas e outros profissionais de 
saúde.

É capaz de escrever um artigo científico e ex-
plicá-lo de forma clara e precisa.

21 Trabalho em equipa  . . . . .
(#1 a #8)

Cooperativo, disposto a orien-
tar, treinar e motivar.

21.1 Equipa da farmácia. . . . . . . Reconhece o valor dos membros da equipa e 
usa meios apropriados para referenciação.

Entende os papéis e responsabilidades dos 
membros da equipa, sabendo como fun-
ciona a equipa, respeitando habilitações e 
contribuições de outros, bem como reco-
nhecendo as suas próprias limitações dentro 
da equipa.

21.2 Equipa interdisciplinar  . . . . Reconhece o valor de outros profissionais de 
saúde e procura estabelecer relações de 
trabalho cooperativas com colegas, baseado 
na compreensão e respeito dos papéis uns 
dos outros.

21.3 Organização da equipa  . . . Reconhece os papéis e conhecimentos de 
outros profissionais não clínicos dentro da 
equipa e trabalha em colaboração com 
eles.
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Competência (Estágio) Atitude Conhecimentos Comportamentos

22 Organização . . . . . . . . . . .
(#1 a #8)

Prático, pontual e realista 22.1 Priorização . . . . . . . . . . . . . Prioriza o trabalho, gerindo o tempo de forma 
eficiente, incluindo a priorização de tarefas 
com a mudança das circunstâncias.

22.2 Pontualidade. . . . . . . . . . . . Assegura a conclusão satisfatória das tarefas 
com entrega apropriada, reconhecendo a 
importância da pontualidade e da atenção 
aos detalhes.

22.3 Iniciativa . . . . . . . . . . . . . . . Demonstra iniciativa na resolução de problemas 
e executa novas tarefas.

Demonstra capacidade de trabalhar de forma 
independente com as próprias limitações.

22.4 Eficiência  . . . . . . . . . . . . . . Demonstra capacidade de usar o tempo de 
forma produtiva com o mínimo desperdício 
de esforço.

23 Prestação de serviços  . . .
(#1 a #8)

Pensamento estratégico e 
inovador.

23.1 Qualidade do serviço  . . . . . Revê os serviços prestados para garantir que 
os mesmos atendem aos padrões e especi-
ficações locais e nacionais.

Entende e aplica o conhecimento relacionado 
com a análise e controlo de qualidade de 
produtos farmacêuticos no serviço.

23.2 Desenvolvimento de serviços Identifica pontos chaves e novos serviços ou 
formas de trabalhar em relação aos planos 
locais (projetos) e às necessidades das po-
pulações locais.

Assegura a sustentabilidade e a disponibilidade 
do serviço.

24 Sistema de custos  . . . . . .
(#1 a #8)

Engenhoso   . . . . . . . . . . . . 24.1 Reembolso . . . . . . . . . . . . . Usa fontes de referência relevantes para garan-
tir o reembolso apropriado e preciso.

Reivindica os reembolsos adequadamente para 
os serviços prestados.

24.2 Orçamento  . . . . . . . . . . . . . Considera os impactos orçamentais da prescri-
ção e utiliza substituições genéricas, sempre 
que possível.

25 Formação de outros profis-
sionais de saúde

(#1 a #8)

Disposto e colaborante. . . . 25.1 Pessoal da farmácia. . . . . . Assegura que os profissionais sob a sua res-
ponsabilidade são competentes para realizar 
as tarefas que lhes são alocadas e toma 
medidas para os formar quando necessário.

25.2 Outros profissionais de 
saúde.

Participa ativamente na formação de outros 
profissionais de saúde.

Organiza e promove eventos de formação e 
utiliza um discurso adequado nessas inter-
venções.

 114503799 



N.º 162 20 de agosto de 2021 Pág. 29

Diário da República, 1.ª série

 SAÚDE

Portaria n.º 175/2021

de 20 de agosto

Sumário: Aprova o programa de formação da residência farmacêutica, da área de genética 
humana.

Os Decretos -Leis n.os 108/2017 e 109/2017, ambos de 30 de agosto, estabeleceram o regime 
da carreira farmacêutica e da carreira especial farmacêutica, respetivamente, sendo aplicáveis 
aos trabalhadores que exercem funções nos serviços e estabelecimentos de saúde integrados no 
Serviço Nacional de Saúde, independentemente da respetiva natureza jurídica.

De acordo com os mencionados diplomas legais, a integração nas carreiras farmacêuticas 
pressupõe a posse do título definitivo de farmacêutico, concedido pela Ordem dos Farmacêuticos, 
bem como o título de especialista na correspondente área de exercício profissional.

Neste sentido, considerando, por um lado, o progresso das ciências e das tecnologias de 
saúde, que exige cada vez mais uma atividade multidisciplinar que envolve profissionais com 
diferentes formações específicas e diferenciadas e, por outro, que as carreiras farmacêuticas 
se organizam por áreas de exercício profissional a que correspondem formas de exercício ade-
quadas à natureza da atividade desenvolvida, tendo em vista a especialização dos profissionais 
farmacêuticos, com efeitos que se repercutam na qualidade dos cuidados de saúde prestados, 
foi publicado o Decreto -Lei n.º 6/2020, de 24 de fevereiro, que define o regime jurídico da resi-
dência farmacêutica.

Nos termos do mencionado diploma, a residência farmacêutica desenvolve -se em conformi-
dade com programa de formação de cada área de exercício profissional, o qual é aprovado por 
portaria do membro do Governo responsável pela área da saúde, mediante proposta da Ordem dos 
Farmacêuticos e sob parecer da Comissão Nacional da Residência Farmacêutica.

Ainda de acordo com o mencionado diploma, os programas formativos, que estão sujeitos a uma 
revisão ordinária, a cada cinco anos, devem especificar a duração total da formação específica na 
especialidade, a sequência, obrigatória e preferencial, das valências de formação, a caracterização 
das valências de formação, obrigatórias e opcionais e duração, os objetivos de desempenho e de 
conhecimentos para cada uma das valências de formação e as regras de avaliação do desempenho 
e de conhecimentos em cada valência de formação, nomeadamente tipo e momentos de avaliação, 
parâmetros a avaliar, fatores de ponderação e documentos auxiliares da avaliação.

O programa formativo para cada área de formação tem, assim, o objetivo de acautelar o 
percurso formativo dos farmacêuticos residentes, cuja atuação é orientada pelo elevado grau de 
responsabilidade do exercício da profissão, contribuindo para a realização dos objetivos da política 
de saúde.

Assim:
Mediante proposta da Ordem dos Farmacêuticos e sob parecer da Comissão Nacional da Re-

sidência Farmacêutica, ao abrigo e nos termos do disposto no artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 6/2020, 
de 24 de fevereiro, e da alínea j) do n.º 1 do Despacho n.º 11199/2020, de 6 de novembro, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 222, de 13 de novembro de 2020, alterado pelo Despacho 
n.º 1752/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 32, de 16 de fevereiro de 2021, 
manda o Governo, pelo Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

É aprovado o programa de formação da residência farmacêutica, da área de genética humana, 
constante do anexo à presente portaria, da qual faz parte integrante.
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Artigo 2.º

Formação

A aplicação e desenvolvimento do programa formativo compete aos órgãos e agentes respon-
sáveis pela formação na residência farmacêutica, os quais devem assegurar a maior uniformidade 
a nível nacional.

Artigo 3.º
Entrada em vigor e produção de efeitos

A presente portaria entra em vigor no dia útil seguinte ao da respetiva publicação.

O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, em 17 de agosto de 2021.

ANEXO

Programa especialidade: Genética Humana

Considerações gerais

O programa de Residência Farmacêutica para a obtenção do título de especialista em Gené-
tica Humana está alinhado com as normas emitidas pela Sociedade Europeia de Genética Médica 
(ESHG), com vista à uniformização da formação pós -graduada nos diferentes Estados -Membros 
da União Europeia.

Neste sentido, o farmacêutico especialista em genética humana deve possuir conhecimento 
profundo das práticas laboratoriais, procedimentos e interpretação de resultados relacionados com 
doenças genéticas hereditárias quer com alterações genéticas somáticas, bem como determinantes 
de saúde relacionados com fatores genéticos.

Segundo a ESHG, a genética clínica laboratorial (clinical laboratory genetics) é uma especia-
lidade de laboratório de nível académico que congrega as áreas da citogenética, oncogenética, 
genética molecular e genética metabólica/bioquímica numa profissão habilitada.

A Residência Farmacêutica em Genética Humana tem como objetivo formar profissionais 
altamente capacitados em Genética Clínica Laboratorial, nas áreas do Diagnóstico Pré e Pós -Natal 
e da Farmacogenética/Farmacogenómica.

Duração da formação

A duração do programa de Residência Farmacêutica na especialidade de Genética Humana 
é de 48 meses (4 anos).

A duração das valências formativas, objetivos de conhecimentos e de desempenho constam 
do programa que a seguir se apresenta, sendo a sequência das valências estabelecida, caso a 
caso, pelo orientador de formação em função da realidade de cada instituição.

Programa de Residência Farmacêutica — Especialidade em Genética Humana 

Valência de formação Objetivos de conhecimento e desempenho 
para a valência de formação respetiva Obrigatória/opcional Duração máxima/

mínima (meses)

1 — Citogenética e Citogenética Molecular Programa teórico:

a) Conceitos básicos sobre os 
mecanismos celulares e mole-
culares que regulam a fisiologia 
humana.

b) Epidemiologia (genética popu-
lacional) e bioestatística.

c) Bioética no diagnóstico e 
investigação (ex. consentimento 
informado, direito à privacidade, 
autonomia na decisão).

Obrigatório 24

2 — Genética Molecular
Oncogenética
Imunogenética
Farmacogenética

12

3 — Bioquímica Genética 12
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Valência de formação Objetivos de conhecimento e desempenho 
para a valência de formação respetiva Obrigatória/opcional Duração máxima/

mínima (meses)

d) Padrões de hereditariedade.
e) O genoma humano. Estrutura 

e regulação da expressão de 
genes específicos. Métodos de 
análise e caracterização do ge-
noma humano.

f) Doenças metabólicas.
g) Mutagénese, teratogénese e 

carcinogése, etiologia e relação 
genótipo -fenótipo de determina-
dos distúrbios genéticos.

h) Riscos, limitações e metodo-
logia no diagnóstico pré -natal, 
pós -natal e oncológico.

i) Noções gerais de aconselha-
mento genético.

j) Conhecimento de alguns siste-
mas de nomenclatura interna-
cional (ISCN, HGVS).

k) Gestão e organização labora-
torial.

l) Gestão da qualidade.

Programa prático/laboratorial:

a) Conhecer as boas práticas la-
boratoriais em genética humana 
e citogenética (normas básicas 
de higiene e segurança labora-
torial, organização do espaço 
físico, equipamento de labora-
tório, procedimentos de colheita, 
identificação, transporte, proces-
samento e armazenamento de 
amostras, etc.).

b) Execução de técnicas pré-
-analíticas e analíticas, aplicadas 
às áreas da citogenética e de 
biologia molecular (culturas celu-
lares, técnicas de coloração es-
pecíficas, análise cromossómica 
e sua interpretação, isolamento 
de ADN genómico e plasmídico, 
extração de ADN, PCR, eletro-
forese em gel, análise de ADN, 
Southern blotting, deteção de 
polimorfismos do comprimento 
de fragmentos de restrição 
(RFLP) e outros polimorfismos 
da sequência de ADN, técnicas 
de sequenciação).

c) Execução de técnicas de bioquí-
mica genética (métodos quími-
cos para deteção, quantificação 
e identificação de aminoácidos, 
ácidos orgânicos e seus metabo-
litos, em líquidos biológicos, es-
pectrofotometria, cromatografia, 
eletroforese, rádio -imuno -ensaio, 
imunofluorescência).
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Valência de formação Objetivos de conhecimento e desempenho 
para a valência de formação respetiva Obrigatória/opcional Duração máxima/

mínima (meses)

d) Interpretar os resultados de um 
teste genético, num determinado 
contexto clínico e formular uma 
conclusão, conhecendo as impli-
cações do diagnóstico.

e) Conhecer as limitações das téc-
nicas aplicadas.

f) Produzir relatórios de acordo 
com os padrões internacionais 
reconhecidos.

 A formação deve promover que o farmacêutico residente adquira:

1— Conhecimento científico relevante e suficiente em biologia e genética:

Compreensão dos mecanismos celulares e moleculares que sustentam a fisiologia humana 
e a hereditariedade.

Conhecimentos básicos em terminologia clínica, epidemiologia, estatística e biologia celular.
Conhecimento de padrões e modos de transmissão (mendeliano e não -mendeliano, doenças 

genéticas, epigenética, modificadores genéticos, doenças multifatoriais, penetrância e expressivi-
dade variáveis).

Estar familiarizado com os métodos de análise clássicos bem como com a tecnologia mais 
avançada utilizada na caracterização do genoma humano a diferentes níveis de resolução, incluindo 
uma compreensão das vantagens, desvantagens e limites de cada abordagem.

Compreensão das funções do DNA, células e da componente genética para possibilitar a 
otimização, validação e implementação de novos sistemas de análise.

Conhecimentos sobre a organização de um laboratório.
Conhecimentos básicos de alterações metabólicas e doenças hereditárias do metabolismo.
Conhecimento de bioinformática e biobancos.
Conhecimentos de Farmacoterapia Personalizada assente no perfil genético do doente.
Conhecimentos na seleção de medicamentos com base no perfil.
Familiaridade com questões relacionadas com a promoção e garantia da qualidade (reco-

mendações da OCDE, diretrizes da ECA, EuroGentest — EQA e diretrizes nacionais), acreditação 
(ISO 15189).

2 — Conhecimentos e competências relacionadas com componente clínica, nomeadamente:

Conhecimento dos meios de prognóstico, diagnóstico, diagnóstico diferencial, investigação 
e testes genéticos para indivíduos, famílias ou populações com doenças hereditárias/genéticas, 
comuns e raras, assim como em fatores genéticos relacionados com doença.

Conhecimento das relações genótipo -fenótipo características de certas doenças genéticas e 
de problemas de saúde relacionados com fatores genéticos.

Conhecimento das relações entre as variantes genéticas das enzimas metabolizadoras de 
xenobióticos e as reações adversas aos medicamentos.

Conhecimento de mutagénese e teratogénese, (possíveis efeitos de radiação, toxinas e infe-
ções pré -natais com especial enfoque nos fármacos).

Conhecimento em testes pré -natais, pós -natais e oncológicos, incluindo métodos, riscos e 
limitações associadas.

Conhecimento dos sistemas comuns de nomenclatura internacional (como ISCN, HGVS) e 
recursos on -line (como OMIM, Orphanet e GeneReviews, dbSNP).

Conhecimento das indicações clínicas, utilidade e custo -eficácia de vários procedimentos 
analíticos.

Recolha de informação familiar, construção de pedigrees e cálculo de riscos de transmissão.



N.º 162 20 de agosto de 2021 Pág. 33

Diário da República, 1.ª série

Questões relacionadas com opções reprodutivas e estudos familiares; conhecimento das 
abordagens adequadas para os problemas associados e suas limitações.

Conhecimento aprofundado e treino especializado nas áreas principais de diagnóstico do 
laboratório de genética:

Farmacogenética;
Oncogenética;
Genética Hematológica;
Doenças metabólicas;
Citogenética;
Genética da infertilidade;
Genética cardiovascular;
Neurogenética;
Outras subespecialidades de interesse específico para o residente.

Conhecimento de questões éticas em diagnósticos e investigação (por exemplo, consentimento 
informado, privacidade, autonomia).

3 — Competências de trabalho em equipa e comunicação:

Desenvolvimento de boa capacidade de comunicação com colegas e outros profissionais de 
saúde para uma prestação eficiente de serviços.

Capacidade de emitir relatórios não só de validade biológica, mas também clínica, relevante 
para o diagnóstico e monitorização do paciente.

Compreensão das questões éticas, da importância do consentimento informado e confiden-
cialidade.

4 — Competência laboratorial

Conhecimento sobre como colher, manusear, identificar, transportar, processar e arquivar 
amostras e controlos.

Conhecimento em biobancos.
Prática aprofundada trabalho em laboratório (incluindo higiene e segurança).
Conhecimento dos critérios a aplicar na de priorização os testes a realizar de acordo com 

urgência clínica dos mesmos.
Conhecimento aprofundado da interpretação dos resultados laboratoriais de natureza genética, 

resultantes de análises citogenéticas, citogenética molecular, genética molecular, genética bioquí-
mica e farmacogenética. Estabelecimento de correlação com dados fenotípicos.

Experiência prática e conhecimento básico das técnicas e métodos pré -analíticos e analíticos 
a serem aplicados no estudo do genoma: culturas celulares, isolamento de DNA e RNA, elabo-
ração do cariótipo e técnicas de coloração específicas, técnicas de FISH, PCR, eletroforese em 
gel, sequenciação de Sanger, sequenciação de nova geração (NGS), micro -arrays, Southern -blot, 
testes de rastreio (HRMCA, análise heteroduplex, DGGE, SSCP, PTT, etc.), análises fragmentos 
e de RNA.

Capacidade de elaboração de um relatório.
Sensibilização para as novas tecnologias:

Estar ciente de potenciais novos métodos, técnicas, desenvolvimentos em bioinformática;
Apreciar possibilidades diagnósticas para novos métodos;
Estimar a eficácia, qualidade e custo de novos métodos;
Preparação de critérios de implementação para novas técnicas;
Validação de novos métodos e técnicas.

Capacidade para desenvolver, otimizar, validar e introduzir novas linhas de diagnóstico no 
serviço.
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5 — Ter conhecimento de boas práticas laboratoriais:

Participar em auditorias e procedimentos de qualidade.
Aderir aos procedimentos estabelecidos de consentimento informado e confidencialidade.
Compreender e seguir as recomendações éticas e regulamentações legais associadas.
Promover a aprendizagem contínua através da formação profissional e assistência a cursos/

conferências com conteúdo relevante na área da genética e afins.
Saber como explorar a tecnologia para promover boas práticas de laboratório e interpretação 

de resultados, relacionados a soluções de software interno, recursos on -line e bancos de dados.

Processo de Avaliação da Residência Farmacêutica

A avaliação do desempenho e de conhecimentos da formação observa o regime previsto no 
artigo 36.º e no artigo 37.º do Decreto -Lei n.º 6/2020, de 24 de fevereiro.

1 — Avaliação dos períodos formativos:
1.1 — Generalidades — a avaliação é feita com base num acompanhamento permanente e 

personalizado da formação ao longo das diferentes valências formativas e visa permitir ao farmacêu-
tico residente e ao orientador de formação ou responsável de estágio saber da evolução formativa 
e do nível de conhecimentos e de desempenho atingidos.

1.2 — A avaliação do desempenho é formalizada no final de cada valência formativa ou estágio 
na escala de 0 -20 valores.

São considerados os seguintes parâmetros e classificações:

a) Capacidade de execução técnica — de 0 a 4 valores;
b) Valorização científica — de 0 a 4 valores;
c) Responsabilidade profissional — de 0 a 3 valores;
d) Integração nas equipas de trabalho — de 0 a 3 valores;
e) Orientação para os resultados — de 0 a 3 valores;
f) Capacidade de organização — de 0 a 3 valores.

1.3 — A avaliação de conhecimentos é formalizada no final de cada valência formativa ou 
estágio na escala de 0 a 20 valores, e consiste na:

a) Apreciação e discussão do relatório parcial referindo todas as atividades realizadas nesse 
período;

b) Realização de um trabalho científico (redação de artigo científico, seminário ou outro);
c) Discussão das atividades desenvolvidas.

2 — Avaliação final — consta de três provas públicas: discussão curricular, prática e teórica, 
sendo a avaliação de cada uma efetuada na escala de 0 a 20 valores.

2.1 — Prova de discussão curricular.
2.1.1 — A prova de discussão curricular destina -se a avaliar o percurso formativo do candidato 

ao longo da Residência Farmacêutica e consiste na apreciação e discussão do curriculum vitae 
apresentado pelo candidato.

2.1.2 — A classificação atribuída a esta prova por cada um dos elementos do júri é suportada 
pela utilização de uma grelha de avaliação onde constam os elementos a valorizar, nomeadamente 
os seguintes:

a) Análise da evolução formativa ao longo da residência, com incidência sobre os registos de 
avaliação contínua;

b) Descrição e análise do contributo do trabalho do candidato para os serviços e funcionamento 
dos mesmos, com especial relevo para as áreas da qualidade e inovação;

c) Frequência e classificação de cursos cujo programa de formação seja de interesse para a 
área profissional de especialização;

d) Publicação ou apresentação pública de trabalhos científicos;
e) Trabalhos escritos e ou comunicados, feitos no âmbito dos serviços e da área profissional 

de especialização.
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2.1.3 — A argumentação da prova de discussão curricular tem a duração máxima de duas 
horas devendo cada membro do júri fundamentar a avaliação e classificação atribuídas em cada 
um dos pontos da discussão curricular.

2.1.4 — A classificação da prova curricular resulta da média ponderada da classificação obtida 
nas diferentes valências que integram o programa da formação específica na especialidade e da 
discussão curricular, de acordo com a fórmula:
[0,5 × (valência: Citogenética e Citogenética Molecular) + 0,25 × (valência: Genética Molecular, 
Oncogenética, Imunogenética e Farmacogenética) + 0,25 × (valência: Bioquímica Genética)] / 3

2.2 — Prova prática — a prova prática destina -se a avaliar a capacidade do farmacêutico 
residente para resolver problemas e atuar em conformidade, e consiste na análise dos dados 
laboratoriais e discussão de três casos clínicos.

Serão elaborados relatórios sumários dos casos referindo:

a) Hipóteses de diagnóstico mais prováveis e sua fundamentação;
b) Proposta de exames laboratoriais complementares a realizar;
c) Avaliação dos resultados dos exames requeridos e elaboração do relatório interpretativo.

2.2.1 — O tempo total concedido é de 60 minutos.
2.2.2 — Os relatórios elaborados pelos candidatos serão entregues ao júri, que os encerrará 

em envelope nominal, rubricado pelos intervenientes nas provas.
2.2.3 — A discussão do relatório é feita pelos três elementos do júri e tem a duração máxima 

de duas horas.
2.2.4 — A classificação da prova prática é obtida pela média da avaliação obtida na discussão 

dos três casos clínicos classificados na escala de 0 a 20 valores.
2.3 — A prova teórica é oral e destina -se a avaliar a capacitação e o nível de conhecimentos 

do candidato no final da Residência Farmacêutica.
A argumentação tem a duração máxima de duas horas e trinta minutos, divididas em partes 

iguais entre o júri e o candidato, devendo este ser interrogado pelos três elementos do júri.
3 — Classificação final — a classificação final resulta da média das classificações obtidas nas 

provas curricular, prática e teórica, com as ponderações de 50 %, 25 % e 25 %, respetivamente, 
sendo este valor arredondado às décimas.

114503839 
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Portaria n.º 176/2021

de 20 de agosto

Sumário: Altera a Portaria n.º 64/2016, de 31 de março, que aprova o Regulamento do Regime 
de Apoio no Domínio da Transformação dos Produtos da Pesca e da Aquicultura do 
Programa Operacional Mar 2020, para Portugal Continental, e a Portaria n.º 50/2016, 
de 23 de março, que aprova o Regulamento do Regime de Apoio ao Desenvolvimento 
Sustentável da Aquicultura, nos Domínios da Inovação, do Aconselhamento e dos 
Investimentos Produtivos, para Portugal Continental.

A experiência decorrente da implementação do Regulamento do Regime de Apoio no Domínio 
da Transformação dos Produtos da Pesca e da Aquicultura, aprovado pela Portaria n.º 64/2016, de 31 
de março, ao abrigo da Prioridade da União Europeia estabelecida na alínea a) do n.º 5 do artigo 6.º 
do Regulamento (UE) n.º 508/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, 
relativo ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, veio revelar que a previsão da 
não elegibilidade de «bens cuja amortização a legislação fiscal permita que seja efetuada num único 
ano» se presta a dúvidas interpretativas, quando o objetivo da norma é tão simplesmente o de obviar 
a apresentação a cofinanciamento de despesas de reduzido valor que consistam em substituição 
ou manutenção de equipamentos que, como tal, não se enquadram em despesas de investimento.

Semelhantes dúvidas surgiram na implementação do Regulamento do Regime de Apoio ao 
Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura, nos Domínios da Inovação, do Aconselhamento e 
dos Investimentos Produtivos, aprovado pela Portaria n.º 50/2016, de 23 de março, ao abrigo da 
Prioridade da União Europeia estabelecida no n.º 2 do artigo 6.º do aludido Regulamento (UE) 
n.º 508/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, que igualmente previa 
a não elegibilidade de «bens cuja amortização a legislação fiscal permita que seja efetuada num 
único ano», redação essa que foi, entretanto, aclarada, o que, ainda assim, não logrou dissipar as 
dúvidas sobre a aplicação prática da norma.

Tendo -se verificado que esta disposição tem tido por consequência afastar a possibilidade 
de apoio a despesas de reduzido valor, mesmo quando é constatada a sua essencialidade para o 
projeto e verificado que as mesmas têm uma natureza de despesas de investimento, e não de re-
paração, substituição ou manutenção, opta -se por suprimi -la dos citados regulamentos específicos, 
porquanto a mesma não tem permitido alcançar o seu verdadeiro objetivo.

Assim:
Manda o Governo, pela Secretária de Estado das Pescas, ao abrigo do disposto na alínea b) 

do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, e no uso da delegação de 
competências conferida pelo Despacho n.º 10712 -E/2020, do Ministro do Mar, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 212, de 30 de outubro de 2020, o seguinte:

Artigo 1.º
Alteração ao Regulamento do Regime de Apoio no Domínio da Transformação dos Produtos da Pesca

e da Aquicultura do Programa Operacional Mar 2020, para Portugal Continental

É alterado o artigo 8.º do Regulamento do Regime de Apoio no Domínio da Transformação dos 
Produtos da Pesca e da Aquicultura do Programa Operacional Mar 2020, para Portugal Continental, 
aprovado pela Portaria n.º 64/2016, de 31 de março, alterado pela Portaria n.º 123/2018, de 4 de 
maio, e pela Portaria n.º 82 -B/2020, de 31 de março, que passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 8.º
[...]

1 — [...]

a) [...]
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b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) [...]
g) [...]
h) [...]
i) [...]
j) [...]
k) [...]
l) [...]
m) [...]
n) [...]
o) [...]
p) [...]
q) [...]
r) [...]

2 — [...]
3 — [...]
4 — [...]

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) (Revogada.)
e) [...]

5 — [...]»

Artigo 2.º

Alteração ao Regulamento do Regime de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura,
nos Domínios da Inovação, do Aconselhamento e dos Investimentos Produtivos

É alterado o artigo 8.º do Regulamento do Regime de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável 
da Aquicultura, nos Domínios da Inovação, do Aconselhamento e dos Investimentos Produtivos, 
para Portugal Continental, aprovado pela Portaria n.º 50/2016, de 23 de março, alterado pelas Por-
tarias n.os 214/2016, de 4 de agosto, 305/2018, de 27 de novembro, 400/2019, de 2 de dezembro, 
e 82 -B/2020, de 31 de março, que passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 8.º

[...]

1 — [...]

a) [...]

i) [...]
ii) [...]
iii) [...]
iv) [...]
v) [...]
vi) [...]
vii) [...]
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b) [...]
c) [...]
d) [...]

i) [...]
ii) [...]
iii) [...]
iv) [...]
v) [...]
vi) [...]
vii) [...]
viii) [...]
ix) [...]
x) [...]
xi) [...]
xii) [...]
xiii) [...]
xiv) [...]
xv) [...]
xvi) [...]
xvii) [...]
xviii) [...]
xix) [...]
xx) [...]
xxi) [...]

2 — [...]
3 — [...]
4 — [...]

a) [...]

i) [...]
ii) [...]

b) [...]

i) [...]
ii) [...]
iii) [...]
iv) (Revogada.)
v) [...]
vi) [...]
vii) [...]

5 — [...]»

Artigo 3.º

Entrada em vigor e produção de efeitos

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, sendo que as altera-
ções dela decorrentes se aplicam às operações que ainda não estejam concluídas.

A Secretária de Estado das Pescas, Teresa Alexandra Meca Valverde Gouveia Coelho Estêvão 
Pedro, em 17 de agosto de 2021.

114505094 
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