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TÉCNICO/A AUXILIAR DE FARMÁCIA 

Legislação aplicável:  Referencial de Formação do CNQ: 727366 Técnico/a Auxiliar de 
Farmácia 

 
 

 Perfil de desempenho: 

O/A Técnico/a Auxiliar de Farmácia é o/a profissional qualificado/a que assegura a execução de 

todos os atos inerentes ao exercício de funções de coadjuvação na área farmacêutica, sob o 

controlo e supervisão do diretor técnico da farmácia, em conformidade com a regulamentação 

aplicável e as normas de segurança e saúde no trabalho e de qualidade. 

 

 Atividades principais: 

- Dispensar medicamentos, promovendo o seu uso correto, efetivo e seguro, sob o controlo e 

supervisão do diretor técnico da farmácia; 

- Dispensar produtos de saúde e outros produtos previstos na legislação aplicável à farmácia de 

oficina, sob o controlo e supervisão do diretor técnico da farmácia; 

- Efetuar a receção, conferência e armazenamento de medicamentos, produtos de saúde e outros 

produtos previstos na legislação aplicável à farmácia de oficina; 

- Gerir encomendas; 

- Efetuar a receção e conferência de encomendas, bem como o tratamento de devoluções; 

- Efetuar a marcação de preços; 

- Efetuar o controlo de existências e correspondentes prazos de validade; 

- Efetuar a inventariação e armazenamento das encomendas e assegurar o controlo dos registos 

em sistema; 

- Efetuar a conferência de receituário; 

- Assegurar as condições de higiene, segurança e saúde no trabalho; 

- Controlar e registar os parâmetros adequados à conservação dos produtos na farmácia; 

- Assegurar o atendimento e dispensa ao utente/cliente; 

- Comunicar com os vários públicos da farmácia (utentes/clientes, fornecedores, equipa da farmácia, 

entidades reguladoras e de fiscalização, outros profissionais de saúde, entre outras); 

- Efetuar, sempre que aplicável, os registos associados às atividades da farmácia de oficina, bem 

como ao sistema de gestão da qualidade. 
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 Plano de Estudos: 

 

Componentes de Formação Horas* 

 

Componente de Formação Sociocultural 

Português 320 

Língua Estrangeira I, II ou III 220 

Área de Integração 220 

Tecnologias da Informação e Comunicação 100 

Educação Física 140 

 

Componente de Formação Científica 

Biologia e Geologia 150 

Física e Química 200 

Matemática  100 

 

Componente de Formação Tecnológica  

Farmacoterapia 450 

Gestão Farmacêutica 225 

Marketing e Comunicação 250 

Boas Práticas em Farmácia 200 

 

Formação em Contexto de Trabalho 630 

 

Cidadania e Desenvolvimento**  

 

Educação Moral e Religiosa*** 81 

 

Total de Horas / Curso 3205 a 3286 

  
 
* Carga horária global, não compartimentada pelos três anos do ciclo de formação a gerir pela escola, no âmbito da sua 
autonomia pedagógica. 
 
** Componente desenvolvida com o contributo de todas as disciplinas e componentes. 
 
*** Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. 
 
 
 
 


