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FAQ´s – Residência Farmacêutica - Atribuição de Idoneidades Formativas  

1. O que são estabelecimentos ou serviços idóneos? 

Considera-se idóneo para a realização de determinada valência de formação de um programa de 

residência farmacêutica o estabelecimento ou serviço de saúde do setor público, social ou 

privado que possa garantir o cumprimento dos objetivos expressos para o correspondente 

programa de formação (cfr. artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 6/2020, de 24/02) 

2. Quem define os critérios para atribuição de idoneidade formativa? 

Os critérios para a atribuição de idoneidade formativa são definidos e revistos pela Ordem dos 

Farmacêuticos, em colaboração com a Comissão Nacional da Residência Farmacêutica (cfr. artigo 

15.º Decreto-Lei n.º 6/2020, de 24/02) 

3. Como devem proceder os estabelecimentos e serviços de saúde para submeterem proposta de 

atribuição de idoneidades formativas? 

Deverão preencher um questionário, o qual será disponibilizado oportunamente, neste local. 

4. Qual o prazo para proceder à submissão do questionário? 

Os estabelecimentos e serviços de saúde devem submeter as suas propostas à Comissão Nacional 

da Residência Farmacêutica até ao próximo dia 1 de março. 

5. Para onde é enviado o questionário?  

O questionário deverá ser remetido para o seguinte endereço de email: 

idoneidadesresifarma@acss-min-saude.pt 
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NOTA IMPORTANTE: 

Tendo em vista a prestação de esclarecimentos em termos transversais, todas as dúvidas que, 

entretanto, nos sejam reportadas, serão exclusivamente respondidas através das Perguntas 

Frequentes, pelo que deverá estar atento à sua eventual atualização. 
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