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FAQ’s – Carreiras farmacêutica e especial farmacêutica 

 

1. Quais os requisitos para ingressar nas carreiras farmacêutica ou especial farmacêutica? 

O ingresso nas carreiras farmacêutica ou especial farmacêutica depende da posse do 

título definitivo de farmacêutico, bem como do título de especialista na correspondente 

área de exercício profissional (Cfr. artigo 3º do Decreto-Lei n.º 108/2017 de 30 de agosto 

e Decreto-Lei n.º 109/2017 de 30 de agosto), obtido na sequência do estabelecido no 

Decreto-Lei n.º 6/2020, de 24 de fevereiro. 

2. O título de especialista conferido pela Ordem dos Farmacêuticos é atualmente suficiente 

para o ingresso na carreira farmacêutica e especial farmacêutica? 

Sim. Até à efetiva implementação da residência farmacêutica prevista no Decreto-Lei 

n.º 6/2020, de 24 de fevereiro, ou até 31 de dezembro de 2022, consoante o que ocorra 

primeiro, o título de especialista conferido pela Ordem dos Farmacêuticos é condição 

suficiente para a integração nas carreiras farmacêutica ou especial farmacêutica (Cfr. n.º 

3 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 108/2017 e n.º 2 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 

109/2017, ambos de 30 de agosto, repristinados pelo artigo 12º do Decreto-Lei n.º 119-

A/2021 de 22 de dezembro). 

3. Os artigos 18º do Decreto-Lei n.º 108/2017, de 30 de agosto e 23º do Decreto-Lei n.º 

109/2017, de 30 de agosto mantêm-se em vigor? 

Sim. As disposições transitórias contidas nos mencionados artigos mantêm-se em vigor 

até à efetiva implementação da residência farmacêutica prevista no Decreto-Lei n.º 

6/2020, de 24 de fevereiro, ou até 31 de dezembro de 2022, consoante o que ocorra 

primeiro, nos termos do estatuído no artigo 12º do Decreto-Lei n.º 119-A/2021 de 22 de 

dezembro. 

4. A partir da efetiva implementação da residência farmacêutica prevista no Decreto-Lei 

n.º 6/2020, de 24 de fevereiro, ou após até 31 de dezembro de 2022, consoante o que 
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ocorra primeiro, a posse do título de especialista conferido pela Ordem dos 

Farmacêuticos, é condição suficiente para a integração nas carreiras farmacêutica ou 

especial farmacêutica? 

Não. A partir dessa data, o ingresso nas carreiras farmacêuticas depende da posse do 

título de especialista na correspondente área de exercício profissional obtido na sequência 

do definido no regime jurídico da Residência Farmacêutica, estabelecido no Decreto-Lei 

n.º 6/2020, de 24 de fevereiro. 

5. Já me encontro integrado na carreira farmacêutica ou especial farmacêutica. Necessito 

de me candidatar à residência farmacêutica?  

Não. A frequência da Residência Farmacêutica visa a obtenção do grau de especialista, 

o qual será atribuído pelo Membro do Governo responsável pela área da saúde e 

reconhecido pela Ordem dos Farmacêuticos, que é o requisito para a integração na 

carreira farmacêutica ou na carreira especial farmacêutica (Cfr. artigo 3º do Decreto-Lei 

n.º 108/2017 de 30 de agosto e Decreto-Lei n.º 109/2017 de 30 de agosto). 
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