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RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA 

 

Entidade: Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia - APEF 

 João Pedro Souto (Presidente da Direção), Regina Dias (Vice-Presidente 

de Relações Externas da Direção), Sofia Almeida (Vice-Presidente de 

Relações Internas da Direção) e Diana Jordão (Secretária da Direção), 

 

Recebidos por: Deputados Michael Seufert (CDS-PP), Ana Sofia Bettencourt (PSD), Laura 

Esperança (PSD) e Adelaide Canastro (PSD). 

 

Exposição: O Sr. Deputado Michael Seufert (CDS-PP) apresentou as boas vindas à delegação 

da Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácias, a quem deu a palavra, para expor os 

motivos que justificaram o pedido de audiência. 

 

Os representantes da APEF começaram por apresentar as preocupações da Associação, 

nomeadamente no que se refere ao sistema binário e ao financiamento, cuja síntese pode ser 

consultada nos documentos entregues e que se encontram disponíveis na página internet da 

Comissão.  

 

Consideram, em síntese, que o ensino das Ciências Farmacêuticas é predominantemente 

teórico, pelo que defendem a inclusão de uma visão mais prática, com um conjunto de 

disciplinas complementares, e ainda a necessidade de um contacto mais precoce com a 

realidade farmacêutica, aproximando os estudantes dos locais de prática farmacêutica.  

 

Referiram-se ainda à necessidade de uma revisão curricular, tendo a última ocorrido em 2007, 

e afirmaram que as condições de alguns laboratórios não são as adequadas, tendo vindo a 

degradar-se por falta de verbas. Terminaram, chamando a atenção para a falta de recursos 

humanos e para a necessidade de um ensino mais especializado.  

 

Interveio, de seguida, a Sra. Deputada Laura Esperança (PSD), que cumprimentou a 

delegação e referiu-se às alterações recentemente efetuadas nas farmácias, no sentido do seu 

redimensionamento, mas que acabaram por causar problemas em zonas menos populosas. 

Disse esperar que o Governo possa continuar o seu trabalho, na próxima Legislatura, e investir 

nos cuidados primários. 

 

A Sra. Deputada Ana Sofia Bettencourt (PSD) felicitou os representantes da Associação pela 

postura proactiva, nomeadamente perspetivando políticas educativas diferenciadores. Afirmou 

que analisará os documentos cuidadosamente e que terá muito gosto em acompanhar esta 

matéria. 

 

A Sra. Deputada Adelaide Canastro (PSD) felicitou a APEF pelo seu dinamismo e referiu que 

fará chegar as suas solicitações a quem de direito. 

 

O Sr. Deputado Michael Seufert (CDS-PP) cumprimentou a delegação, a quem cumprimentou 

pelo congresso e pelas conclusões, e colocou algumas questões, designadamente sobre se as 

revisões curriculares partem das instituições e se defendem, quando se referem ao sistema 
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binário e à necessidade de um ensino mais aplicado, a necessidade de alargamento ao 

sistema politécnico. 

 

Os representantes da APEF agradeceram as intervenções e fizeram uma breve resenha 

histórica da forma de revisão dos cursos que, no início competia à Ordem dos Farmacêuticos, 

em articulação com as instituições, sendo que a partir de 2009, o acompanhamento dos cursos 

passou a ser efetuado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), 

em articulação com as direções das faculdades e das associações de estudantes. 

 

Esclareceram que os cursos não devem ser alargados aos institutos politécnicos, devendo 

antes adotar as práticas profissionais, prevendo o ensino integrado junto das instituições, 

sejam elas públicas ou privadas. 

 

Terminaram, manifestando a sua preocupação relativamente à Portaria n.º 258-B/2014 (Cria a 

área profissional de especialização de Farmacologia Clínica) e anunciaram que vão realizar a II 

edição do Congresso nos 10 e 11 de outubro, para o qual endereçaram convite aos Deputados.  

 

 

A documentação da audiência, incluindo a gravação áudio, encontra-se disponível página 

internet da Comissão.. 

 

 

Palácio de São Bento, 18 de junho de 2015 

 

 

A assessora  

Cristina Tavares 
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