
Escolaridade: 9º ano ou que frequentem o 

ensino secundário e pretendam reorientar o 

seu percurso escolar. 

 

 Diploma de conclusão do Ensino 

Secundário (12º ano); 

 Integração no mundo de trabalho: 

Certificado de qualificação profissional 

de nível 4. 

 

 

Permite o ingresso nos Cursos de 

Especialização Tecnológica (nível 5) e em 

cursos de Ensino Superior. 

DURAÇÃO DO CURSO  

 
Desenvolve-se em três anos letivos, 

incluindo estágio em empresa. 

O Técnico auxiliar de farmácia é o 

profissional apto a assegurar 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.  

 

DISCIPLINAS HORAS 

Formação Sociocultural   

Português 320 

Inglês 220 

Área de Integração 220 

TIC 100 

Educação Física 140 

Subtotal 1000 

Formação Científica   

Matemática  150 

Biologia e Geologia 150 

Física e Quimica 200 

Subtotal 500 

Formação Tecnológica   

Higiene , Segurança e Cuidados Gerais 200 

Farmácia 400 

Gestão e Organização dos Serviços 200 

Comunicação e Relações Interpessoais 275 

Inglês Técnico 50 

Subtotal 1125 

CONDIÇÕES DE ACESSO 

DUPLA CERTIFICAÇÃO 

PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS 

CURSO PROFISSIONAL 

TÉCNICO 

AUXILIAR DE 

FARMÁCIA 

MATRIZ CURRICULAR  

PERFIL PROFISSIONAL  



 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  

Dra. LAURA AYRES  

QUARTEIRA  

 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. 

 Efetuar a receção, conferência e armazenamento de 

medicamentos, produtos de saúde e outros produtos. 

 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. 

 Controlar e registar os parâmetros adequados à 

conservação dos produtos na farmácia.  

 Assegurar o atendimento e dispensa ao utente/

cliente e comunicar com os vários públicos da 

farmácia. 

 Efetuar os registos associados às atividades 

da  farmácia de oficina, bem como ao sistema de 

gestão da qualidade.   

PRINCIPAIS ATIVIDADES  
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