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Manual das Saídas Profissionais do
NEF/AAC
O Manual das Saídas Profissionais do NEF/AAC conta já com a sua III Edição que tanto
nos orgulha. Esta é mais uma tentativa do NEF/AAC para aproximar os estudantes à
realidade profissional através de testemunhos escritos de profissionais a exercer nas
mais diversas áreas do setor farmacêutico.
Esperamos que este vos seja uma ferramenta útil e que cada linha dos testemunhos vos
inspire e vos leve a lutar pelo que ambicionam num futuro próximo.

Agradecemos a todos os profissionais que se prontificaram a partilhar a sua experiência
profissional, ao pelouro da Comunicação e Imagem pela elaboração da imagem e a toda
a Direção do NEF/AAC pela colaboração.

P’lo pelouro dos Estágios e Saídas Profissionais do NEF/AAC,
Fábio Ferreira
Jéssica Oliveira
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Laboratório de Análises Clínicas
da FFUC
Nome: Dra. Ana Donato
Ano de conclusão do curso: 1975
LinkedIn: In/ana-donato-0ab70364

2018/2019
A. PERCURSO ACADÉMICO
“Licenciada em Farmácia pela UC em 1975
Especialista em Análises Clínicas pela Ordem dos Farmacêuticos desde 1981
Assistente da FFUC de 1975 a 1983
Técnica Superior desde 1983
Diretora Técnica do LACFFUC desde 2012”
B. DESCRIÇÃO DO DIA-A-DIA PROFISSIONAL
“Com início às 8:30 horas, as tarefas diárias distribuem-se entre execução de análises e
validação de resultados, gestão de equipamentos, reagentes e compras. Estágios e aulas
práticas também fazem parte do meu quotidiano.”
C. FATOR RELEVANTE QUE O LEVOU AO CARGO ATUAL
“Os métodos analíticos sempre despertaram o meu interesse durante o tempo de
estudante. Assim, logo que possível candidatei-me e fui aceite para um estágio nos
Laboratórios do Hospital dos Covões.
Aí encontrei a minha verdadeira vocação e até hoje não me arrependo por ter
enveredado por esta área. Deixei a docência para “abraçar de coração” o desafio
chamado Laboratório de Análises Clínicas da Faculdade de Farmácia onde estou há 36
anos.”
D. CONSELHO A FUTUROS PROFISSIONAIS
“Confúcio disse: “Escolhe um trabalho de que gostes e nunca terás que trabalhar nem
um dia na tua vida”.
Gostar do que se faz é muito importante para enfrentar os desafios que a vida
profissional nos coloca diariamente. Por isso, preparem-se, estudem, aproveitem todas
as oportunidades para se valorizarem e a escolha acertada vai aparecer.”
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Laboratório S. José
Nome: Dr. Paulo Soares
Ano de conclusão do curso: 1989
LinkedIn: /in/paulo-jo%C3%A3osoares-87a67536/

2016/2017

A. PERCURSO ACADÉMICO
1989: Licenciatura em Ciências Farmacêuticas – Opção C – Análises Clínicas;
1992: Especialista em Análises Clínicas pela Ordem dos Farmacêuticos;
2004: Equivalência à Licenciatura em Análises Clínicas;

B. DESCRIÇÃO DO DIA-A-DIA PROFISSIONAL
De segunda a sexta-feira, pelas 7.30 inicia-se com colheitas de produtos biológicos,
seguindo-se execução de análises, sua validação técnica e biopatológica e atos de gestão
quotidiana: encomendas, pagamentos, outros. Aos sábados e domingos em modo de
urgência.
C. FATOR RELEVANTE QUE O LEVOU AO CARGO ATUAL
Genética familiar (filho de pais analistas) e vontade de ajudar os doentes.
D. CONSELHO A FUTUROS PROFISSIONAIS
Procurar absorver os conhecimentos, não os compartimentar em secções distintas,
antes perceber os mecanismos e dinâmicas como um todo interligado. A base de
conhecimentos é fundamental.
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Laboratório de Hematologia dos Hospitais
da Universidade de Coimbra
Nome: Dra. Luísa Frazão
Ano de conclusão do curso: 1975
LinkedIn: /in/luisa-frazão

2016/2017
A. PERCURSO ACADÉMICO E PROFISSIONAL
Estágio em Análises Clínicas nos Hospitais da Universidade de Coimbra no Laboratório
de Patologia Clínica.
Responsável pelo SERCLA (Serviço de Classificação do Leite) em São Miguel, Açores.
Laboratório de Geociências e Tecnologia de Ponta Delgada, em colaboração com a ASAE.
Técnica Superior de Saúde no Laboratório de Patologia Clínica do Hospital de Ponta
Delgada na especialidade de Hematologia.
Assessora Superior no Laboratório de Hematologia dos Hospitais da Universidade de
Coimbra onde criou o sector de “Trombose e Hemostase”, tendo ficado responsável
pelo mesmo e onde colaborou de forma estreita com a equipa de Transplantação
Hepática.
Diretora Técnica de um laboratório privado
2009-Presente: Diretora Técnica e gerente do seu próprio laboratório.
B. DESCRIÇÃO DO DIA-A-DIA PROFISSIONAL
Sempre na vertente de Hematologia a nível dos cargos no CHUC, e após deixar o sector
de Hemostase, passou para o sector de Citologia, onde observou durante alguns anos
todos os esfregaços de sangue periférico, quer da rotina, quer da urgência. Aquando da
passagem do laboratório de Patologia Clínica para o Edifício S. Jerónimo, após a fusão
dos laboratórios dos CHC, Hospital Pediátrico, e HUC, passou a ficar responsável pela
validação de todo o serviço da rotina. Como Diretora Técnica do Laboratório privado,
acima de tudo, supervisiona os programas de controlo de qualidade interna e externa,
gere todo o trabalho de contratação de pessoal, contactos com firmas fornecedoras de
reagentes e equipamentos, resolução de assuntos referentes ao contacto com utentes
e médicos prescritores das análises.
C. FATOR RELEVANTE QUE O LEVOU AO CARGO ATUAL
Apesar de ter desempenhado funções em entidades diversas, o objetivo foi sempre
chegar à área da Saúde. Gostar muito da profissão que exerce, e por isso mesmo, ter
lutado com dedicação, prazer e empenho em todo o trajeto profissional, para chegar ao
objetivo que se propôs.
D. CONSELHO A FUTUROS PROFISSIONAIS
Terem a certeza que pretende dedicar-se em pleno, à profissão que estão a escolher. Na
área da saúde, é mandatário trabalhar, tendo sempre como objetivo final o Doente.
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Trabalhar com prazer, o que muitas vezes implica não ter horários rígidos. Ter sempre
presente que o doente é uma entidade que à partida nos aparece de alguma forma
fragilizado, e como tal desempenhar também um papel de psicólogo e bom ouvinte. Ter
a noção perfeita que é necessário muito trabalho para se ser um Bom profissional.
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Departamento de Alimentação e Nutrição
do Instituto Nacional de Saúde Doutor
Ricardo Jorge I.P., Lisboa
Nome: Doutora Ana Sanches Silva
Ano de conclusão do curso: 2001
LinkedIn: /in/ana-sanches-silva-a2820022
2016/2017
A. PERCURSO ACADÉMICO
2005: Doutoramento em Farmácia pela Faculdade de Farmácia da Universidade de
Santiago de Compostela
2005-2006: Pós-doc do Departamento de Química Analítica, Nutrição e Bromatologia da
Faculdade de Farmácia da Universidade de Santiago de Compostela
2007-2008: Pós-doc da Fundação para a Ciência e Tecnologia no Departamento de
Química Analítica, Nutrição e Bromatologia da Faculdade de Farmácia da Universidade
de Santiago de Compostela e no Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge I.P.
2008- 2013: Investigadora do programa Ciência 2007 no Departamento de Alimentação
e Nutrição do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge I.P).
2013-Presente: Investigadora Auxiliar Convidada no Departamento de Alimentação e
Nutrição do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge I.P., Lisboa
B. DESCRIÇÃO DO DIA-A-DIA PROFISSIONAL
Trabalho essencialmente na determinação de compostos bioativos em alimentos, no
estudo das interações embalagem-alimento e no desenvolvimento de embalagens
alimentares ativas. Tratando-se de investigação o trabalho é sempre diferente todos os
dias. Há dias mais dedicados à parte laboratorial, onde podemos, por exemplo, fazer o
desenvolvimento e validação de métodos analíticos para determinar compostos com
potencial de migração das embalagens para os alimentos. No entanto, também há dias
em que trabalha essencialmente a preparar candidaturas a novos projetos de
investigação, a escrever artigos ou a preparar relatórios científicos.
C. FATOR RELEVANTE QUE O LEVOU AO CARGO ATUAL
Em primeiro lugar a escolha do curso está relacionada com o meu gosto por química e
pelo facto de considerar que o curso tinha várias saídas profissionais aliciantes. Quando
iniciei o curso não idealizava a profissão atual, sabia apenas que versava matérias que
gostava muito e tinha várias saídas profissionais interessantes. No último ano da
licenciatura tive a oportunidade de ter uma cadeira com a Sra. Prof.ª Doutora Maria
Conceição Castilho relacionada com a Análise de Medicamentos em Alimentos. O
trabalho realizado no âmbito desta cadeira e, em particular, a Sra. Profª Doutora Maria
Conceição incentivaram-me a seguir para Doutoramento na área da Bromatologia.
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D. CONSELHO A FUTUROS PROFISSIONAIS
O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas possibilita inúmeras saídas
profissionais em diferentes ramos. O meu conselho aos futuros profissionais é o de
aproveitarem todas as oportunidades para realizarem o maior número de estágios em
diferentes áreas para poderem optar por aquela que mais vos concretiza.
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Associação Nacional das Farmácias, ANF
Nome: Dra. Catarina Nobre
Ano de conclusão do curso: 2018
LinkedIn: /in/catarina-sdr-nobre

2018/2019
A. PERCURSO ACADÉMICO
“Como muitos estudantes de Ciências Farmacêuticas, iniciei o meu percurso académico
com a ideia de querer seguir Medicina. No entanto, à medida que fui conhecendo
melhor o curso e me fui apercebendo do seu potencial e do vasto leque de opções que
me proporcionaria, (felizmente!) mudei de opinião. Sempre quis envolver-me mais na
faculdade e nas atividades organizadas por estudantes e foi assim que conheci o
associativismo! A vontade de fazer mais e melhor pela comunidade estudantil e, ao
mesmo tempo, perceber que estava a crescer profissional e pessoalmente, foi o que me
manteve a motivação, mesmo tendo perdido 3 eleições seguidas! Depois de um variado
percurso associativo, fui eleita Presidente da European Pharmaceutical Students'
Association (EPSA) e foi uma experiência extremamente rica e gratificante, que me
permitiu viver um ano em Bruxelas e conhecer muita gente que levo para a vida.”
B. DESCRIÇÃO DO DIA-A-DIA PROFISSIONAL
“Na minha área, é muito importante estar a par das atualidades política e institucional
do sector farmacêutico, tanto nacionais como internacionais, por isso, passo algum
tempo a ler notícias, artigos, regulamentos e até legislação. A monitorização de
processos políticos e legislativos da Assembleia da República ou da União Europeia é
uma tarefa diária, já que ajudam a antecipar o que poderá impactar nas farmácias e
tornar os seus serviços mais inovadores. Por outro lado, participo nas relações com os
nossos parceiros institucionais do sector farmacêutico (ou outros) e dou apoio nas
iniciativas que visam criar uma maior proximidade entre as Farmácias Comunitárias e os
estudantes e jovens.”
C. FATOR RELEVANTE QUE O LEVOU AO CARGO ATUAL
“O facto de ter investido quatro anos de curso altamente envolvida em iniciativas de
associativismo é, sem sombra de dúvida, uma enorme mais-valia no meu CV e no meu
desenvolvimento académico, profissional e pessoal. Igualmente, quando surgiu a
oportunidade de estagiar um ano em Bruxelas, perto das instituições europeias, não
hesitei em agarrá-la! Aprendi muito sobre o associativismo "dos crescidos" e comecei a
observar de perto os profissionais que estavam envolvidos na representação do sector
farmacêutico e os hot topics que iam sendo discutidos e acredito que tenham sido
fatores diferenciadores que me levam a assumir o cargo atual.”
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D. CONSELHO AOS FUTUROS PROFISSIONAIS
“Há sempre momentos em que, por mais que queiramos, o nosso plano vai sair
completamente ao lado: ou por falha própria ou por coincidência. Em qualquer um dos
casos, o pior que pode acontecer é aprender alguma coisa com isso. É muito importante
não sofrer por antecipação e não estar preocupado com coisas que não dependem
diretamente de nós. Podemos sempre aprender mais, agir proactivamente (em vez de
reactivamente) e não devemos ter qualquer constrangimento em pedir opinião e ajuda
a pessoas mais experientes. Somos uma classe profissional unida, inovadora e
multidisciplinar, agarrem os desafios futuros com força e terão, sem dúvida, muito
sucesso!”
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Presidente da Secção Regional do Sul e Regiões
Autónomas na Ordem dos Farmacêuticos / Secretária
Profissional e membro do Conselho Executivo da
Federação Internacional Farmacêutica
Nome: Dra. Ema Paulino
Ano de conclusão do curso: 2001
LinkedIn: /in/ema-paulino-9117b46

2016/2017
A. PERCURSO ACADÉMICO
2001: Licenciatura em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da
Universidade de Lisboa
2003: Pós-Graduação em Farmácia Comunitária pela Faculdade de Farmácia da
Universidade de Lisboa
2012: Pós-Graduação em Liderança, Pharmacy Leadership Academy, American Society
of Health- System Pharmacists Foundation
2014: Mestrado em Gestão da Saúde, Escola Nacional de Saúde Pública (em curso)
B. DESCRIÇÃO DO DIA-A-DIA PROFISSIONAL
Neste momento encontro-me a desempenhar os cargos de Presidente da Secção
Regional do Sul e Regiões Autónomas na Ordem dos Farmacêuticos, e de Secretária
Profissional e membro do Conselho Executivo da Federação Internacional Farmacêutica.
Nesta perspetiva, o dia-a-dia no Associativismo não é uniforme. Depende de muitos
fatores, como os pedidos que chegam de representação presencial da instituição em
reuniões ou eventos dos parceiros e entidades com as quais se relaciona, ou a
necessidade de dar resposta a pedidos de parecer sobre projetos legislativos, por
exemplo. Já do ponto de vista das ações mais correntes, como a implementação do
plano de atividades, a minha responsabilidade é a de estar sempre contactável, definir
as estratégias em conjunto com os demais elementos dos órgãos sociais, e responder às
questões que surgem de forma célere, de modo a orientar e facilitar o trabalho
desenvolvido pelos colaboradores do staff técnico. Isso significa que grande parte do
trabalho se divide entre a participação em reuniões, que têm de ser prévia e
devidamente preparadas, e o trabalho em computador ou ao telefone.
C. FATOR RELEVANTE QUE O LEVOU AO CARGO ATUAL
Eu penso que de alguma forma o fator mais importante que nos leva ao cargo que
queremos exercer é o acreditarmos numa “causa”. Outros fatores como a preparação e
perseverança são também essenciais. Por fim, sendo o associativismo em Portugal
essencialmente uma posição voluntária, sem dúvida que ter um trabalho que me dá
flexibilidade de horário facilita em grande medida a minha participação.
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D. CONSELHO A FUTUROS PROFISSIONAIS
Façam sempre aquilo de que gostam. Porque as pessoas e as instituições merecem o
melhor de nós, e nós só o conseguimos entregar se acreditarmos e gostarmos daquilo
que fazemos.
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Associação Nacional das Farmácias, ANF
Nome: Dra. Filipa Ribeiro
Ano de conclusão do curso: 2008
LinkedIn: /in/filipa-ribeiro

2016/2017
A.

PERCURSO ACADÉMICO
Durante os cinco anos de formação superior, que me permitiram obter o grau de
Mestre, procurei complementar a formação académica com experiência no terreno.
Deste modo, logo no segundo ano, realizei um estágio em Farmácia Comunitária.
Seguiu-se um estágio no Hospital Universitário de Ljubljana, Eslovénia, promovido pela
IPSF (International Pharmaceutical Students’ Federation), e outro estágio no Laboratório
de Análises Clínicas da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra.
O associativismo é o terceiro grande pilar que sustenta e completa o meu percurso
académico, quer pela importância ao nível das relações interpessoais quer pela
aquisição de soft-skills, e que se traduziu numa enorme mais-valia a nível profissional.

B.

DESCRIÇÃO DO DIA-A-DIA PROFISSIONAL
A Associação Nacional das Farmácias (ANF) tem como missão “fazer das Farmácias a
rede de cuidados primários mais valorizada pelos Portugueses”. Deste modo, enquanto
Assessora de Direção da Delegação do Centro da ANF, para além da assessoria em todas
as tarefas e projetos determinados pela Direção, as minhas funções passam por procurar
dar resposta às questões colocadas pelos Associados, prestar o máximo apoio à
Estrutura Associativa na organização de reuniões, encontros e/ou Assembleias, bem
como participar em eventos diversos, em representação da Direção. A Delegação do
Centro tem implementado um Sistema de Gestão da Qualidade, do qual sou
responsável, enquanto Gestora da Qualidade.

C.

FATOR RELEVANTE QUE O LEVOU AO CARGO ATUAL
A ANF, sempre que possível, privilegia a valorização dos Farmacêuticos, pelo que, em
primeira instância, a formação em Ciências Farmacêuticas foi um fator determinante
para ingressar nesta instituição. Para além desta condição base, considero que o fator
relevante foi a experiência associativa que adquiri ao longo do meu percurso académico.
As tarefas desempenhadas e os conhecimentos obtidos nos cargos exercidos na
Associação Académica de Coimbra, no NEF/AAC e na JuniLab foram, sem dúvida
nenhuma, elementos diferenciadores nas entrevistas de trabalho que me permitiram
iniciar a carreira na ANF.
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D.

CONSELHO A FUTUROS PROFISSIONAIS
O facto de o número de faculdades a formar Farmacêuticos ter aumentado nos últimos
anos, aliado ao facto de se tratar de uma profissão muito jovem, faz com que o mercado
de trabalho esteja cada vez mais competitivo e exigente. Por vezes, uma oferta de
trabalho recebe centenas de candidatos recém-graduados, pelo que é fundamental que
se procure construir um Curriculum Vitae que congregue características diferenciadoras.
Uma forte aposta na formação complementar e em atividades extracurriculares poderá
fazer toda a diferença e é, sem qualquer dúvida, uma forma de enriquecimento, quer
profissional quer pessoal.
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Diretora do Departamento de Regulatory &
Scientific Affairs da L’Oréal | Administração do
Grupo L’Oréal| Representante dos trabalhadores
portugueses no Comité Europeu de Empresa
Nome: Dra. Ana Sofia Amaral
Ano de conclusão do curso: 1989
LinkedIn:/in/ana-sofia-amaral-4ba73a12
2016/2017
A. PERCURSO ACADÉMICO E PROFISSIONAL
Licenciatura em Ciências Farmacêuticas, área de Análises Químico-Biológicas
Responsável de Controlo de Qualidade na fábrica da L’Oréal em Portugal, acumulei,
passados 3 anos, a responsabilidade da fabricação e do armazém de matérias
primas. Em 1996, a fábrica fechou.
1997: Responsável Científica e Regulamentar na Cosmética Activa (empresa do Grupo
L’Oréal) a meio tempo, dedicando-me, no tempo restante a outras atividades:
assessoria, formação e família.
Entrada no INFARMED, área dos cosméticos, onde surgiu a oportunidade de representar
Portugal na Comissão Europeia.
2002: Regresso à L’Oréal, para a Direção que chefio desde 2007 –
Regulatory & Scientific Affairs. Paralelamente, em 2006 foi desafiada para representar
os trabalhadores portugueses no Comité Europeu de Empresa.
2014: Conselho de Administração do Grupo L’Oréal.
B. DESCRIÇÃO DO DIA-A-DIA PROFISSIONAL
O abrir do computador é o primeiro passo quando me sento à secretária, depois olho para
agenda e dedico 10 min a estabelecer as prioridades do dia. Normalmente, existem
sempre algumas comunicações de produto (cartonagens, páginas de imprensa, filmes,
etc.) que devem ser analisadas, avaliadas e aprovadas, tendo em conta a legislação e as
regras internas da L’Oréal. Este processo implica reuniões com as equipas de marketing e
com a equipa do Departamento (…).
A Direção Regulatory & Scientific Affairs tem como missão garantir que todos os produtos
colocados no mercado português estão conformes com a legislação nacional, europeia e
com as regras internas da L’Oréal.
(…) parte do meu dia é dedicado a analisar informação variada e especializada que me é
enviada muitas vezes pelas equipas internacionais. Numa empresa multinacional o
diálogo com as equipas fora de Portugal é constante e imprescindível, aspeto que eu
incluo nas vantagens das empresas internacionais.
(…) Como diretora da Regulatory & Scientific Affairs, represento a L’Oréal junto de
parceiros, (…) o que implica reuniões no exterior onde, em conjunto (…) se analisa o
enquadramento legal das atividades desenvolvidas, designadamente avaliando os seus
impactos na atividade da Empresa.
21

Dado acumular funções, viajo com alguma regularidade (…). Poder contribuir para incluir,
desde o definir da estratégia da Empresa, as necessidades, anseios e aspirações, dos
colaboradores de todo o Grupo é ao mesmo tempo desafiador e gratificante.
C. FATOR RELEVANTE QUE O LEVOU AO CARGO ATUAL
Trabalho sério e estar aberta aos desafios e oportunidades que a vida me apresenta.
D. CONSELHO A FUTUROS PROFISSIONAIS
Trabalho árduo, paixão pelo que fazem, estarem atentos ao que vos rodeia, serem úteis aos
outros e sonharem sempre!
O mundo está em constante alteração e as mudanças sucedem-se cada vez mais rapidamente,
pelo que serão os mais atentos e os mais capazes de se adaptarem às mudanças que terão maior
probabilidade de evoluir! Não tenham medo, sejam curiosos e diversifiquem as vossas
competências!
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Diretora Geral de filial da Caudalie em
Portugal
Nome: Dra. Madalena Gusmão
Ano de conclusão do curso: 1996
LinkedIn: /in/madalena-gusmão-95b43b1a

2016/2017
A. PERCURSO ACADÉMICO E PROFISSIONAL
1990-1995: Licenciatura em Ciências Farmacêuticas pela FFUP
2001-2002: Pós-Graduação em Gestão pela Universidade Católica Portuguesa com a Ordem dos
Farmacêuticos
2008-2009: Mestrado FFUP: Novas abordagens em cosmética anti envelhecimento
Outros: Formações várias nas áreas científicas a nível de cosmética e nutrição, gestão,
Marketing, formação e comercial.
B. DESCRIÇÃO DO DIA-A-DIA PROFISSIONAL
Responsabilidade por todas as áreas envolventes da empresa em Portugal que coloca no
mercado nacional os produtos de origem francesa em farmácias e parafarmácias O meu dia-adia divide-se entre várias áreas, desde o planeamento estratégico à implementação e
operacionalização das operações de Marketing e comerciais nas várias farmácias com as quais
trabalhamos, de forma a otimizar a colocação no mercado dos produtos com máxima
visibilidade, impacto e consequente sucesso comercial e satisfação das consumidoras. No meu
dia-a-dia tenho algumas prioridades: reuniões comerciais e de planeamento operacional com
os parceiros com os quais trabalhamos (fornecedores e clientes) e acompanhamento e
orientação das equipas no seu trabalho diário; a informação congruente e concertada nas várias
operações de Marketing e comerciais desenvolvidas a nível nacional, sendo uma outra
prioridade, exige um planeamento de parcerias, investimentos, e operações nos pdv; a
formação é uma das prioridades na empresa, dado que o bom aconselhamento e seguimento
da consumidora em cosmética desempenham um papel primordial na satisfação e fidelização:
assim, a responsabilidade na formação das minhas equipas e dos pdv ocupa uma boa parte do
meu tempo; uma equipa interna que atue de acordo com as normas de bom aconselhamento
e apoio aos profissionais que são responsáveis pelo contacto com a consumidora de cosmética;
relacionamento com a imprensa e bloggers (…).
C. FATOR RELEVANTE QUE O LEVOU AO CARGO ATUAL
(…) Todas as formações, não somente as de base no meu percurso académico, como outras
acrescidas na área do Marketing, Técnica de vendas, e de índole científica foram importantes
para apreender os conceitos base.
A experiência profissional que fui tendo ao longo dos anos, numa fase inicial na área da
formação e Direção Técnica e posteriormente em todas as áreas comerciais e de Marketing, e
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o contacto com os vários desafios do dia-a-dia ao longo dos anos foram sem dúvida armas
essenciais para que diariamente pudesse conquistar maior conhecimento profissional,
polivalência e para desenvolver as aptidões necessárias para atualmente gerir e orquestrar uma
empresa e toda uma equipa nas suas várias áreas.
D.
CONSELHO A FUTUROS PROFISSIONAIS
Aceitar todos os desafios associados à área de interesse, e tentar fazer formação nas áreas que
mais vão de encontro às vossas expectativas e interesses para enriquecer o seu conhecimento
e valor. Mergulhar nos vários desafios profissionais que se enquadrem na vossa área de
interesse, mesmo que no momento o lugar proposto não seja exatamente aquilo que
pretendam, há sempre algo para aprender que ajudará certamente a construir o futuro. O nosso
dia-a-dia é uma aprendizagem constante, e para quem quer liderar um dia, tem que ter
aprendido e tido contacto com todas as áreas intermédias, e saber lidar com as mais diversas
áreas, envolventes e adversidades.
Como dizia Albert Einstein, o meu melhor conselho é: Procure ser uma pessoa de valor, em vez
de procurar ser uma pessoa de sucesso. O sucesso é consequência!
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Plural – Cooperativa Farmacêutica, CRL Diretora Técnica Armazém de Coimbra
Nome: Dra. Olga Simões
Ano de conclusão do curso: 1993

2016/2017
A. PERCURSO ACADÉMICO
Após a minha licenciatura, candidatei-me à indústria farmacêutica para a função de delegada
de informação médica hospitalar, numa multinacional designada de Lilly Farma e aí permaneci
cerca de dois anos, onde exerci estas funções em Lisboa e Coimbra. Na altura, o meu sonho era
de facto a farmácia de oficina, o contacto direto com o medicamento e com o público, a relação
fantástica de amizade e confiança que se estabelece neste nosso dia a dia é única. Desta forma
permaneci em farmácia de oficina durante aproximadamente 15 anos. E porque a vida tem
também planos para nós, fui convidada a trabalhar com a Plural há cerca de 10 anos e aqui
estou no dia de hoje. Experiência muito gratificante e enriquecedora enquanto pessoa e
profissional.
B. DESCRIÇÃO DO DIA-A-DIA PROFISSINAL
As minhas funções são todas as que se encontram descritas nas boas práticas de distribuição e
de facto podemos delegar todas as tarefas possíveis e imaginárias, mas a responsabilidade é
sempre nossa, do farmacêutico, com o cargo de direção técnica. Por nós passam diariamente
questões relacionadas com a satisfação final do cliente.
A nossa missão é aprovisionar, armazenar e distribuir medicamentos aos nossos cooperadores,
nas melhores e mais adequadas condições de acordo com as Boas Práticas de Distribuição e no
mais curto espaço de tempo.
A nossa missão é prestar bons serviços, bem como promover uma política social, no sentido de
praticar os valores da solidariedade e equidade que caracterizam as empresas integradas no
que se designa por Economia Social, como são o caso das Cooperativas.
C. FATOR RELEVANTE QUE O LEVOU AO CARGO ATUAL
De facto, a grande crise financeira da última década foi a principal causa na tomada desta
decisão.
As farmácias sofreram alterações gigantes fruto de várias políticas de saúde na área do
medicamento, o setor foi alvo mudanças significativas com grande impacto na atividade
farmacêutica.
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D. CONSELHO A FUTUROS PROFISSIONAIS
A licenciatura em Ciências Farmacêuticas apenas, nos dias de hoje, julgo que por si só será pouco.
Quero com isto dizer que devemos ganhar outras competências, devemos tentar no meio de tantos
iguais ser diferentes, devemos nunca parar e continuar sempre.
A vida é uma aprendizagem contínua.
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Account Manager na OCP Portugal
Nome: Dr. João Oliveira Mota
Ano de conclusão do curso: 2012
LinkedIn: in/joão-oliveira-mota

2016/2017
A. PERCURSO ACADÉMICO
2009-2010 Coordenador do Pelouro do Desporto do NEF/AAC
2010-2011 Vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral da APEF
2011-2012 Presidente da Mesa da Assembleia Geral da APEF
2011-2012 Conclusão do MICF
2015-2016 Conclusão da Pós-Graduação em Marketing Management
2016-2017 Conclusão do Mestrado em Marketing Management
B. DESCRIÇÃO DO DIA-A-DIA PROFISSINAL
A Distribuição é a maior indústria do mundo com vendas perto dos três triliões de euros a nível
mundial e exerce um papel vital enquanto ligação entre produtores e consumidores. A
distribuição farmacêutica não é exceção exatamente pelas características de proximidade,
serviço e abrangência de produtos com que consegue providenciar todas as Farmácias. Estas
características tornam a distribuição Farmacêutica um parceiro privilegiado das Farmácias.
Exercendo as funções de Account Manager numa empresa que pertence ao maior grupo de
distribuição farmacêutica a nível mundial, sou responsável por todo o contacto efetuado com
a farmácia. Devo por isso integrar valências de todas as áreas internas da distribuição, desde
assegurar as Boas Práticas de Distribuição e fundamentos técnicos do circuito até ao contacto
direto com a Farmácia para articulação das condições comerciais e do serviço prestado, bem
como de toda a política comercial. Leva-me todos os dias a ser capaz de gerir variadíssimas
situações de stress, mas por outro lado permite-me interagir diretamente com dezenas de
Farmácias e poder colaborar conjuntamente com estas para melhor servir o utente.
C. FATOR RELEVANTE QUE O LEVOU AO CARGO ATUAL
A curiosidade positiva… Esta característica é muitas vezes mal interpretada, (embora ás vezes
justamente) mas é esta muitas vezes o impulso para descobrirmos e mantermos a vontade
incansável de querer saber sempre mais e de nos envolvermos com os que nos rodeia. Este
dinamismo espelhado no decorrer do percurso académico e a vontade de querer prosseguir a
minha formação terão sido os dois aspetos particularmente mais valorizados, posso mesmo até
sentenciar que serão estas as duas características mais valorizadas atualmente no mercado de
trabalho.
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D. CONSELHO A FUTUROS PROFISSIONAIS
Independentemente da área ou da função a desempenhar, das pretensões ou dos objetivos
futuros, serão sempre valorizados os profissionais dedicados e que coloquem a excelência como
uma meta em todo o que desenvolvem no dia-a-dia. A formação académica e o término do
MICF é apenas um pequeno passo em toda a vossa vida ativa e aquela ambição e orgulho do
que alcançamos quando terminamos o curso, deve-nos acompanhar o resto da vida.
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Cofundadora da Toal Ecobebidas
Nome: Dra. Daniela Costa
Ano de conclusão do curso: 2016
LinkedIn: in/daniela-costa-a38b90150/

2018/2019
A. PERCURSO ACADÉMICO
“Durante a minha licenciatura em Ciências Bioanalíticas (2013 - 2016), procurei
complementar a minha formação académica com experiência do mercado de trabalho.
Deste modo, realizei estágio no Grupo Beatriz Godinho onde tive oportunidade de passar
pelo laboratório de análises clínicas, bem como, pelo laboratório Tomaz que se dedica a
análises físico-químicas e microbiológicas numa diversidade de matrizes da área alimentar.
Dado ao meu interesse pela área alimentar que a licenciatura me despertou, culminando
com estágio, acabei por enveredar pelo Mestrado em Segurança Alimentar (2016-2018). Foi
durante o meu primeiro ano de mestrado que comecei a contactar com o mundo do
empreendedorismo, do qual acabou por surgir a Toal Ecobebidas que nasceu do gosto que
eu e a Rita cultivamos pelo setor agroalimentar, sobretudo, pelos subprodutos que resultam
deste. Atualmente, estou a desenvolver uma bolsa de investigação que assenta na
otimização do processo tecnológico utilizado nos produtos Toal com objetivo final formular
um pedido de patente para a tecnologia Toal.”
B. DESCRIÇÃO DO DIA-A-DIA PROFISSIONAL
“O meu dia a dia reparte-se entre a bolsa de investigação e o empreendedorismo. No que
diz respeito à bolsa de investigação tenho como papel ativo o desenho e a execução das
diversas atividades experimentais, necessárias para que o objetivo desta bolsa seja bem
sucedido. Além da constante procura de soluções tecnológicas para o ramo agroalimentar,
culminando na criação de valor científico e económico, palavras-chaves que sustentam a
minha atividade enquanto empreendedora. Enquanto jovem empreendedora, detenho um
papel ativo junto da comunidade universitária, com participação em iniciativas de
divulgação tais como workshops, palestras, mesas redondas com partilha de experiência e
a constante reinvenção do meu papel enquanto empreendedora com a participação em
concursos e prémios para ideias de negócio.”
C. FATOR RELEVANTE QUE A LEVOU AO CARGO ATUAL
“Aliar o potencial científico que me foi incutido durante o meu percurso académico à ideia
Toal, que apresenta um impacto económico para a indústria agroalimentar e um impacto
social a nível global, foi o fator determinante para eu decidir que tinha todas as ferramentas
para criar o meu próprio emprego. Mas também algumas características importantes, como
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o constante desafio em reinventar, a equipa Toal, o dinamismo, o rigor e o espírito inovador
foram sem dúvida fulcrais para a minha escolha.”

D. CONSELHO A FUTUROS PROFISSIONAIS
“O meu conselho passa por vocês manterem o vosso espírito curioso a tudo o que vos
rodeia, procurem desafiar-vos constantemente e escolham uma equipa que também vos
desafie. Não se deixem acomodar à solução mais fácil que vos apareça. Procurem uma área
que seja aliciante para trabalhar para que a motivação para ser melhor profissionalmente e
pessoalmente seja uma constante. Após dois anos no mundo do empreendedorismo, ouvi
algumas vezes que nem sempre uma boa ideia dá dinheiro, este tipo de opiniões e alguns
obstáculos por vezes tentam derrubar, mas não podemos baixar os braços pois o sabor da
vitória é bem melhor. Outra coisa que aprendi e que trago sempre presente na minha
cabeça é o seguinte: ter ideias, toda a gente tem, mas quem conta, é quem as executa. E
outro conselho que deixo é para que os estudantes durante a sua formação sejam mais
proativos, dinâmicos, curiosos e que procurem experienciar diversas realidades que a
universidade oferece.”
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Clinical Research Coordinator, Unidade
de Inovação e Desenvolvimento do CHUC
Nome: Dra. Vanessa Pereira
Ano de conclusão do curso: 2015
LinkedIn: in/vanessa-pereira-78b29a139

2018/2019
A. PERCURSO ACADÉMICO:
“2012 – 2015: Licenciatura em Farmácia Biomédica
2015 – 2016: Estágio Extracurricular na área de Coordenação Clínica na Unidade de Investigação
Clínica de Cardiologia do CHUC
2015 – 2017: Mestrado em Farmacologia Aplicada”
B. DESCRIÇÃO DO DIA-A-DIA PROFESSIONAL:
“Enquanto coordenadora de estudos clínicos sou responsável por todo o circuito do estudo
desde o início até ao seu encerramento:
- Recolha de documentação para submissão às Autoridades Regulamentares e ao CHUC;
- Garantir que o estudo é conduzido segundo o Protocolo e as Boas Práticas Clínicas, o que inclui
a preparação das visitas dos doentes ao centro, assim como dar todo o tipo de apoio às equipas
de médicos, enfermeiros e técnicos durante a realização dos procedimentos inerentes ao
mesmo;
- Gestão financeira das despesas apresentadas pelos doentes a participar nos estudos;
- Responsabilidade pelo correto arquivamento de toda a documentação relativa ao estudo,
mesmo após o seu término.
Como coordenadora alocada a vários serviços (Dermatologia, Doenças Infecciosas,
Gastrenterologia, Hematologia, Medicina Interna e Pneumologia) lido com várias equipas e
diferentes formas de trabalhar, o que me leva a ter de ser bastante dinâmica e adaptável na
resolução dos desafios que enfrento diariamente.”

C. O FATOR RELEVANTE QUE A LEVOU AO CARGO QUE EXERCE
“A possibilidade de ajudar os outros, tornando possível o acesso de doentes a novas
terapêuticas/ tratamentos numa fase precoce, que de outro modo não seria possível foi o que
me levou a escolher esta profissão. Também foi o facto de poder trabalhar em investigação
clínica num ambiente hospitalar, permitindo-me ser o elo de ligação entre o doente e os
profissionais de saúde, que cativou a minha atenção.”
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D. CONSELHO AOS FUTUROS PROFISSIONAIS
“No mundo dos estudos clínicos cada dia é único e cada estudo uma nova aprendizagem, por
isso é importante mantermo-nos sempre atualizados. A aposta na formação é algo crucial e
cada vez mais é importante para que sejamos reconhecidos positivamente como diferentes. O
meu melhor conselho é que antes de definirem a vossa área de interesse, tenham o máximo de
informação reunida para que possam tomar a decisão o mais informados possível e desta
maneira escolher fazer o que mais gostam.”
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Faculdade de Farmácia da Universidade de
Coimbra
Nome: Professora Doutora Lígia Couto
Ano de conclusão do curso: 1986

2018/2019
A. PERCURSO ACADÉMICO
“Formação Académica:
1989: Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica
1995: Doutoramento em Farmácia, especialidade Farmacognosia e Fitoquímica
1999: Provas de Agregação
Percurso Profissional:
1986 (abril): Monitora FFUC
1986 (novembro): Assistente estagiária FFUC
1989: Assistente FFUC
2002: Professora Associada FFUC
Desde 2008: Professora Catedrática FFUC
Desde 2010: Coordenadora do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas
2003-2010: Diretora do Laboratório de Farmacognosia
2010-2014 e desde 2019- Coordenadora do grupo de Bromatologia e Farmacognosia”
B. DESCRIÇÃO DO DIA-A-DIA PROFISSINAL
“As principais atividades centram-se no ensino pré-graduado e pós-graduado, na investigação
e em atividades de gestão. A qualidade da docência e a sua interligação com a investigação,
assim como a constante atualização dos conhecimentos são fatores importantes para o sucesso
escolar dos estudantes e são para mim um desafio constante. Ajudar os estudantes aos mais
variados níveis, sempre que a mim recorrem, é altamente gratificante. Outras atividades que
obrigam a uma criteriosa gestão do tempo são, por exemplo, participação em júris, organização
de cursos e outros eventos, revisão de artigos científicos e variadas tarefas de gestão.”
C. FATOR RELEVANTE QUE O LEVOU AO CARGO ATUAL
“A procura constante de novos conhecimentos, associado ao gosto por ensinar e por novos
desafios.”
D. CONSELHO A FUTUROS PROFISSIONAIS
“Sejam pró-ativos, aceitem desafios, façam uma boa gestão do tempo e invistam
continuamente na vossa formação para serem profissionais de excelência. Atendendo às
múltiplas saídas profissionais que o MICF vos proporciona optem, sempre que puderem, pelo
que mais gostam. Para isso não desperdicem a oportunidade que a FFUC vos proporciona de
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fazem estágios em diferentes áreas e formações complementares. Confiem nos vossos
conhecimentos para desempenharem com competência e paixão a vossa atividade
profissional.”
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Faculdade de Farmácia da Universidade de
Coimbra
Nome: Professora Doutora Carla Nunes
Ano de conclusão do curso: 1998
LinkedIn: /in/carla-nunes-b9315549
2016/2017
A. PERCURSO ACADÉMICO E PROFISSIONAL
2003: Mestre em Biologia Celular pela FCTUC
2008: Doutoramento em Farmácia, na especialidade de Bioquímica.
Nos últimos anos, paralelamente, ao desenvolvimento de trabalho de investigação de pósdoutoramento, tenho colaborado na docência de várias Unidades Curriculares de cursos da
FFUC, estando, desde 2015, contratada como Professora Auxiliar Convidada.
B. DESCRIÇÃO DO DIA-A-DIA PROFISSIONAL
Docência e investigação são duas atividades inseparáveis e os docentes têm de estar
ativamente envolvidos em ambas. Assim, é necessário preparar aulas, não só, de forma bem
organizada e com ideias claras, mas, também, de forma atrativa e estimulante para o aluno,
levando-o a frequentar as aulas com interesse. Isto pressupõe um trabalho intenso e
permanente, mas também motivador e gratificante. Paralelamente, é necessário fazer trabalho
de investigação, orientar estudantes, divulgar os resultados obtidos através da participação em
congressos e publicação de artigos científicos, escrever projetos de investigação e propô-los a
entidades financiadoras de modo a obter o financiamento indispensável à realização de
investigação.
C. FATOR RELEVANTE QUE O LEVOU AO CARGO ATUAL
O facto de possuir o doutoramento em Farmácia, o qual me permitiu adquirir um sólido
conhecimento científico e uma vasta experiência em diversas áreas científicas, fundamentais
para as funções que exerço hoje como Docente/Investigadora.
D. CONSELHO A FUTUROS PROFISSIONAIS
A profissão farmacêutica é uma profissão multivalente. Neste sentido, o conselho mais
importante que poderei dar aos futuros farmacêuticos é que optem por exercer uma atividade
farmacêutica que vos entusiasme, pois, só assim, poderão dar o vosso melhor, ultrapassar os
desafios diários com sucesso e satisfação, tornando-se profissionais de excelência.
Se a vossa ambição é serem docentes universitários, sejam perseverantes e lutem pelos vossos
objetivos. O primeiro passo indispensável é continuarem a vossa formação, fazendo o
doutoramento numa área que vos cative. É verdade que fazer um doutoramento é sinónimo
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de, pelo menos, mais quatro anos de estudo e dedicação, mas também é verdade, que um
docente de excelência é alguém que está em constante aprendizagem.
“Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do
what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do.”
Steve Jobs”
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Faculdade de Farmácia da Universidade
de Coimbra
Nome: Professora Doutora Carla Vitorino
Ano de conclusão do curso: 2007
LinkedIn: /in/carla-vitorino-b19b43b
2017/2018
A. PERCURSO ACADÉMICO E PROFISSIONAL
2007: Licenciatura em Ciências Farmacêuticas, Faculdade de Farmácia, Universidade de
Coimbra.
2013: Doutoramento em Farmácia, na especialidade de Tecnologia Farmacêutica, Faculdade de
Farmácia, Universidade de Coimbra.
2014: Professora Auxiliar Convidada, Faculdade de Farmácia, Universidade de Coimbra.
B. DESCRIÇÃO DO DIA-A-DIA PROFISSIONAL
O meu dia-a-dia profissional reparte-se entre docência e investigação. Esta dualidade envolve
múltiplos desafios, não só do ponto de vista pedagógico, como também científico, aliados a
uma gestão criteriosa de tempo e recursos. Todas as atividades subjacentes a estas vertentes
requerem a atualização constante e procura incessante de novas abordagens tecnológicas
associadas ao desenvolvimento farmacêutico. A criação de valor científico e económico, bem
como a formação e orientação de estudantes são também pilares de extrema importância na
minha atividade profissional.
C. FATOR RELEVANTE QUE O LEVOU AO CARGO ATUAL
A procura constante de conhecimento e a possibilidade de criar valor científico com potencial
aplicação na indústria farmacêutica.
D. CONSELHO A FUTUROS PROFISSIONAIS
Não se acomodem nem se adaptem à opção mais fácil. Experienciem as diversas realidades que
a profissão farmacêutica proporciona. Sejam proativos, dinâmicos e curiosos. Procurem
motivar-se e desenvolver valências nas áreas com as quais se identifiquem.
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Farmácia de Celas, Coimbra
Nome: Dra. Rita Teixeira
Ano de conclusão do curso: 2016

2018/2019
A. PERCURSO ACADÉMICO E PROFISSIONAL
“Iniciei em 2011 o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas com término em 2016.
Atualmente Farmacêutica na Farmácia de Celas em Coimbra.”
B. DESCRIÇÃO DO DIA-A-DIA PROFISSIONAL
“Dispensa de receitas e aconselhamento farmacêutico de MNSRM e Produtos de Saúde e BemEstar, receção de encomendas, manipulação de medicamentos, preparação individualizada da
medicação, medição de parâmetros bioquímicos e administração de vacinas.”
C. FATOR RELEVANTE QUE O LEVOU AO CARGO ATUAL
“A interação com o utente. Sermos a primeira escolha do utente em questões de saúde.
A responsabilidade de todos os dias transmitir segurança e confiança.
Sentir realização a cada dia que passa por poder de alguma forma aumentar a qualidade de vida
de alguém.”
D. CONSELHO A FUTUROS PROFISSIONAIS
“É importante reconhecermos a importância da nossa profissão na rede de cuidados de saúde
primários.
Encará-la com profissionalismo, dedicação e inovação são alguns fatores que te podem levar ao
sucesso.”
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Farmacêutica Comunitária, Nelas
Nome: Dra. Marta Santos
Ano de conclusão do curso: 2010

2016/2017
A. PERCURSO ACADÉMICO E PROFISSIONAL
2007: Curso livre de Iniciação à Língua Gestual Portuguesa Nível I na Faculdade de Letras da
universidade de Coimbra
2008: Curso Livre de Iniciação à Língua Gestual Portuguesa Nível II na Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra
2016-Presente - Mestrado Farmacologia Aplicada, Universidade de Coimbra Faculdade de
Farmácia
B. DESCRIÇÃO DO DIA-A-DIA PROFISSIONAL
Atendimento ao público (dispensa de receitas, acompanhamento farmacoterapêutico,
aconselhamento farmacêutico), rastreios cardiovasculares, aconselhamento de cosmética,
organização e conferência de receituário, administração de vacinas e injetáveis.
C. FATOR RELEVANTE QUE O LEVOU AO CARGO ATUAL
Primo a interação com os utentes, porque num sector privado como são as farmácias
comunitárias, a realização de farmacêutico passa pelo reconhecimento dos utentes. Na
farmácia comunitária inicialmente aprimorei-me na cosmética contudo atualmente dedico-me
também ao acompanhamento farmacoterapêutico.
D. CONSELHO A FUTUROS PROFISSIONAIS
Num futuro incerto como aquele em nos encontramos, os futuros farmacêuticos devem
procurar manter o brio, o profissionalismo e uma constante atualização de conhecimentos para
que possam continuar a vingar e a serem reconhecidos pelo seu valor.
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Diretora Técnica de Farmácia
Comunitária, na Tocha
Nome: Dra. Sandra Magro
Ano de conclusão do curso: 2015
LinkedIn: /in/sandra-magro-5a74755b/

2016/2017

A. PERCURSO ACADÉMICO
Do ponto de vista académico fui bolseira de investigação da FCT (Fundação para a Ciência e a
Tecnologia) no Departamento de Química da Universidade de Coimbra. Após a sua conclusão,
ingressei no Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas que concluí em 2015.
B. DESCRIÇÃO DO DIA-A-DIA PROFISSIONAL
Atualmente encontro-me no cargo de diretora técnica de uma farmácia, sendo da minha
responsabilidade a execução de todos os atos farmacêuticos; a coordenação do quadro técnico;
o zelo pela constante atualização técnico-científica; a gestão económica da Farmácia; a seleção
e o aprovisionamento dos medicamentos e outros produtos de saúde; e as intervenções de
educação e promoção para a saúde.
C. FATOR RELEVANTE QUE O LEVOU AO CARGO ATUAL
O fator mais relevante para o cargo que exerço, considero ser o meu percurso associativo.
D. CONSELHO A FUTUROS PROFISSIONAIS
Quanto ao conselho que dou aos futuros profissionais é que procurem ser sempre proativos,
rigorosos e comprometidos com a profissão, dando sempre o melhor de si, citando Ricardo Reis:
Põe quanto És no Mínimo que Fazes.
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Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra
Nome: Doutora Marília Rocha
Ano de conclusão do curso: 1989

2016/2017
A. PERCURSO ACADÉMICO E PROFISSIONAL
1983-1989: Licenciatura em Ciências Farmacêuticas, Ramo de Farmácia de Oficina e Hospitalar,
pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra.
1992 - Exame de Carreira de Técnico Superior de Saúde – Ramo Farmácia pela Direção Geral da
Saúde.
1997 – Exame da Especialidade de Farmácia Hospitalar, pela Ordem dos Farmacêuticos.
1995/1999 – Mestrado em Saúde Pública pela Faculdade de Medicina da Universidade de
Coimbra, com Caracterização do perfil cinético da gentamicina em recém-nascidos.
2002/2006 – Doutoramento em Farmácia – Especialidade de Farmacologia pela Faculdade de
Farmácia da Universidade de Coimbra, com Caracterização do perfil cinético da vancomicina e
gentamicina em recém-nascidos prematuros.
B. DESCRIÇÃO DO DIA-A-DIA PROFISSIONAL
No desenvolvimento diário da atividade farmacêutica hospitalar realça-se o desenvolvimento
de tarefas relacionadas com as áreas da Farmácia Clínica; Monitorização e Farmacocinética
Clínica; Farmacovigilância; Auditoria Interna e Formação pré e pós-Graduada. O que se traduz
no acompanhamento do plano terapêutico dos doentes, visando fármacos alvo, com o objetivo
de aumentar a sua eficácia e segurança. Implementar procedimentos e guias de boas práticas.
Apoiar e desenvolver esquemas de formação complementar para estagiários de diferentes
origens (nacionais e internacionais), pré-graduada ou de especialidade.
C. FATOR RELEVANTE QUE O LEVOU AO CARGO ATUAL
Um dos principais acontecimentos que direcionou a minha carreira foi o estágio no Hospital
General de Salamanca, como uma das primeiras alunas de ERASMUS (1989). Este facto vai
permitir o contacto direto e pela primeira vez com a Farmacocinética Clínica, ao mesmo tempo
que me sensibiliza e demonstra de como esta é uma porta única, de ligação e afirmação do
farmacêutico na equipa clínica e à eficácia/segurança do doente. Posteriormente (1995)
confirmado no curso de Farmácia Clínica efetuado no Hospital de Son Cru e Son Pablo de
Barcelona.
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D. CONSELHO A FUTUROS PROFISSIONAIS
Tentem conhecer as diferentes áreas de atividade farmacêutica, desenvolvendo competências
básicas em todas elas, ao mesmo tempo que identificam aquela que mais vos interessa.
Invistam nela de forma pessoal e se possível institucional e, jamais estejam satisfeitos com o
nível que atingirem. Lutem pela especialização, tendo sempre presente que nenhuma das
partes é mais importante que o todo, e por isso, mantenham os vossos conhecimentos
atualizados e integrados com as outras áreas. É cada vez mais uma profissão em evolução e em
competição, o que exige ética, rigor e humanismo porque o nosso objetivo é sempre o DOENTE,
e muito menos o Utente ou outros profissionais.
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Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra
Nome: Dr. Ricardo Augusto Esteves
Grangeia
Ano de conclusão do curso: 2009

2016/2017
A. PERCURSO ACADÉMICO E PROFISSIONAL
2004/2009- Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (Faculdade de Farmácia
Universidade de Coimbra).
2011/2012- Pós-graduação em Farmacologia Aplicada (Faculdade de Farmácia Universidade de
Coimbra).
2016- Especialista em Farmácia Hospitalar pela Ordem dos Farmacêuticos.
B. DESCRIÇÃO DO DIA-A-DIA PROFISSIONAL
Os Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra encontram-se
divididos em três grandes sectores: Aprovisionamento, Distribuição e Farmacotecnia. Como
elemento da Farmacotecnia ajudo na coordenação da equipa de trabalho e tenho um
envolvimento ativo na preparação de medicamentos não estéreis (manipulados), estéreis
(incluindo Nutrição Parentérica), estéreis citostáticos e radiofármacos.
Este envolvimento engloba a pesquisa de bibliografia relacionada com a
formulação/preparação, a validação da prescrição médica, a preparação e o respetivo
acondicionamento e entrega do medicamento.
C. FATOR RELEVANTE QUE O LEVOU AO CARGO ATUAL
O que me fez pensar em vir trabalhar como Farmacêutico Hospitalar foi o meu estágio
curricular.
Durante o curso esta área não foi muito mencionada, a cadeira de Farmácia Hospitalar foi dada
em seminários ao Sábado e já durante o estágio, pois o meu último ano do curso foi de transição
para o regime de Bolonha, e não tinha grande noção do que fazia um Farmacêutico no hospital.
Conclusão, se não tivesse feito estágio muito provavelmente não estaria a trabalhar nesta área.
D. CONSELHO A FUTUROS PROFISSIONAIS
Como sabemos os dias de hoje não são fáceis, o trabalho é cada vez mais precário, os salários
cada vez mais baixos e temos assistido ao longo dos últimos anos ao aumento do número de
vagas e aberturas do curso em várias universidades e, portanto, a “oferta de farmacêuticos” é
maior.
Portanto para se ter sucesso temos de ser diferentes, de trazer mais-valia a entidade patronal,
seja por formação complementar, seja por domínio de outros idiomas, seja por experiência
adquirida em estágios.
Muito importante é estar atento ao mercado de trabalho e procurar sempre por melhores
oportunidades de emprego.
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Unidade de Farmacovigilância de Setúbal
e Santarém
Nome: Dra. Rita Alves
Ano de conclusão do curso: 2017
LinkedIn: linkedin.com/in/rita-alves2018/2019
A. PERCURSO ACADÉMICO E PROFISSIONAL
“Em 2012, ingressei no Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF), na Faculdade
de Farmácia da Universidade de Coimbra. No decorrer dos 5 anos que o constituem procurei
adquirir experiência prática, em contexto real, mediante realização de estágios em diversas
áreas nas quais poderia vir um dia a exercer a minha atividade profissional. Desta forma, foi-me
possível o contacto com o quotidiano profissional da Farmácia Comunitária, das Análises
Clínicas, da Investigação e da Farmacovigilância. No final do curso e antes de iniciar a minha
carreira profissional candidatei-me ao programa Erasmus+ (que recomendo) e, neste contexto,
estive inserida num projeto de investigação, na Universidade de Luebeck, na Alemanha, no qual
pude não só aplicar conhecimentos adquiridos ao longo do MICF e dos estágios realizados,
como também adquirir muitos outros. Além disso, a autonomia que me foi dada e o facto de
estar num país estrangeiro conduziu ao desenvolvimento de soft-skills que me ajudam
atualmente na minha vida profissional e pessoal. Em 2018, já após o início da minha carreira
profissional, realizei um curso pós-graduado de atualização em farmacovigilância, a fim de
adquirir um conhecimento mais específico na área na qual exerço atualmente a minha
profissão. Em 2019, realizei um Curso de Iniciação à Carreira de Monitor de Ensaios Clínicos,
com o objetivo de enriquecer o meu currículo e de estar a par de uma área tão importante, mas
que, porém, não é tão aprofundada durante o MICF. Paralelamente, integrei sempre a
Comissão de Curso (quer no cargo de representante de unidade curricular, quer no de vicepresidente). Além disso, estive envolvida não só no Pelouro do Jornal “O Pilão” do NEF/AAC, na
qualidade de colaboradora e, mais tarde, de coordenadora, como também na fundação da
Juni|Pharma (Júnior Iniciativa da FFUC), aqui assumi inicialmente o cargo de Secretária da
Direção e, posteriormente, de Presidente da Direção.”
B. DESCRIÇÃO DO DIA-A-DIA PROFISSIONAL
“Resumidamente, a minha tarefa principal passa pela receção, validação, processamento e
avaliação de notificações espontâneas de reações adversas a medicamentos. Esta atividade
implica uma pesquisa aprofundada dos resumos das características dos medicamentos
implicados nos casos, bem como a consulta de literatura científica e de bases de dados de
reações adversas a medicamentos (quer de outros países, quer a europeia e mundial). Uma vez
recebidos os casos, periodicamente é feita uma pesquisa de alertas de segurança nos casos
recebidos e, caso se justifique, é elaborado um relatório de segurança a ser enviado ao
INFARMED, I.P., que depois averigua a necessidade, ou não, de levar o alerta de segurança a
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discussão no PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) da Agência Europeia do
Medicamento. Além disso, enquanto membro da Unidade de Farmacovigilância de Setúbal e
Santarém, dou formação em Farmacovigilância e Notificação espontânea aos potenciais
notificadores de reações adversas a medicamentos (quer profissionais de saúde, quer
utentes).”
C. FATOR RELEVANTE QUE O LEVOU AO CARGO ATUAL
“A oportunidade de iniciar a minha carreira como Técnica de Farmacovigilância surgiu da
necessidade de a Unidade de Farmacovigilância de Setúbal e Santarém introduzir um novo
membro na sua equipa. Contudo, foi a realização de um estágio nesta instituição, assumindo
uma postura apreciada pela equipa, que potenciou o meu acesso a esta posição.”
D. CONSELHO A FUTUROS PROFISSIONAIS
“O mercado de trabalho na área farmacêutica é vasto, sendo várias as possibilidades de cargos
a ocupar e tarefas a executar. Assim, é importante lutar por obter um conhecimento amplo que
englobe diferentes temáticas, pois (por mais que às vezes não aparente) o conhecimento que
adquirimos em determinada área, vem a tornar-se útil numa outra mesmo que distinta. O
decorrer do curso é o momento para experimentar diferentes áreas. O enriquecimento do
currículo com a realização de estágios é crucial, não só para perceberem o que gostariam de vir
a fazer no futuro, mas também aquilo com que não se identificam tanto, isto permitir-vos-á
começar a perceber que caminho seguir. Muitas vezes é daqui que surgem as oportunidades,
que devemos agarrar. Foco nos objetivos e empenho são palavras-chave, bem como o são a
humildade e a cooperação, ouve-se dizer, e bem, que “ajudar um colega de equipa não gera
concorrência, gera admiração”. Finalmente, perseguir os vossos sonhos é o essencial. Lutar pela
sua concretização, mesmo que o caminho por vezes pareça tortuoso, pois ninguém o fará por
vocês, é preciso saber seguir o nosso próprio caminho, sem o comparar com o dos outros. A
recompensa será um dia poder acordar de manhã com vontade de ir trabalhar e acabar o dia
de trabalho com vontade de regressar no dia seguinte.”
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Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra
Nome: Dr. Diogo Manuel de Jesus Mendes
Ano de conclusão do curso: 2009
.

LinkedIn: in/diogomendes26

2016/2017

A. PERCURSO ACADÉMICO E PROFISSIONAL
2004-2009: Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da
Universidade de Coimbra. 2009: Início de carreira profissional em Farmácia Comunitária
2010: Mestrado em Biotecnologia Farmacêutica na FFUC
2011: Secretário Técnico da Unidade de Farmacovigilância do Centro (UFC).
2012: Apresentação da Dissertação da Tese de Mestrado Investigação sobre segurança de
medicamentos biológicos indicados na artrite reumatóide.
2013-Presente: Doutoramento em Ciências Farmacêuticas, na área da Farmacovigilância, com
foco nas métricas de avaliação da relação benefício-risco de medicamentos.
B. DESCRIÇÃO DO DIA-A-DIA PROFISSIONAL
A atividade principal é centrada na análise das notificações espontâneas de suspeitas de
reações adversas a medicamentos (RAM) reportadas por profissionais de saúde e por utentes.
Este processo implica a validação dos casos (i.e. verificação de critérios mínimos predefinidos);
o contacto com os notificadores para obtenção de informação adicional; a codificação dos
dados de acordo com sistemas e regras de classificação em vigor; e a inserção da informação
na base de dados do Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF). Os casos são posteriormente
avaliados quanto ao conhecimento prévio, gravidade e causalidade. Os resultados das
avaliações são comunicados aos notificadores. O processo contempla ainda a identificação de
suspeitas de defeitos de qualidade e a geração de possíveis sinais de segurança. Outras
atividades incluem a organização de ações de divulgação (ex.: Boletim de Farmacovigilância) e
de formação (ex.: Centros de Saúde e Hospitais), bem como a participação em projetos de
investigação em farmacoepidemiologia e farmacovigilância.
C. FATOR RELEVANTE QUE O LEVOU AO CARGO ATUAL
Para além dos conhecimentos adquiridos durante a pré-graduação, a motivação para continuar
a desenvolver novas competências, a capacidade de trabalho, o espírito de equipa e a noção de
objetivo comum.
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D. CONSELHO A FUTUROS PROFISSIONAIS
Os farmacêuticos, com interesse nesta atividade e outras adjacentes, devem compreender a
importância da diferenciação do conhecimento, em particular, nas áreas da
farmacoepidemiologia e farmacovigilância. Adicionalmente, e dado que a farmacovigilância é
uma atividade altamente regulamentada e escrutinada pelas autoridades competentes, a área
de assuntos regulamentares também é importante, sendo necessário ter conhecimentos
atualizados acerca da legislação e das normas de orientação em vigor. Os futuros profissionais
devem estar atentos às oportunidades disponíveis para aprofundar os seus conhecimentos,
quer seja através da participação em cursos avançados ou frequência de estágios promovidos
pelas Unidades Regionais de Farmacovigilância, INFARMED, I.P. ou Indústria Farmacêutica.
O conhecimento que advém da farmacoepidemiologia e farmacovigilância permite caracterizar
melhor os perfis de efetividade, eficácia e segurança dos medicamentos comercializados. O
objetivo final é assegurar a defesa dos interesses da saúde pública, garantindo que apenas estão
disponíveis, para utilização pelas populações, os medicamentos que apresentem relações
benefício-risco positivas. Este foco deve ser mantido sempre em mente pelos profissionais
desta área.
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Técnica de Farmacovigilância na Unidade
de Farmacovigilância de Setúbal e
Santarém (UFS) | Assistente convidada na
FFULisboa
Nome: Dra. Paula Barão
Ano de conclusão do curso: 1995
2016/2017
A. PERCURSO ACADÉMICO E PROFISSIONAL
1995: Licenciatura em Ciências Farmacêuticas na Faculdade de Farmácia da Universidade de
Lisboa (FFULisboa).
Mestrado em Cuidados Farmacêuticos na FFULisboa.
B. DESCRIÇÃO DO DIA-A-DIA PROFISSIONAL
A minha atividade assenta essencialmente na receção, processamento, análise e avaliação da
informação reportada pelos profissionais de saúde e utentes, relativa a suspeitas de reações
adversas observadas ou sofridas a medicamentos. Esta função pressupõe igualmente um
contacto estreito com todos os potenciais notificadores em termos de divulgação,
sensibilização e formação sobre a segurança do medicamento, a farmacovigilância e a
notificação espontânea. Adicionalmente esta atividade também permite a realização de
projetos/trabalhos de investigação nesta mesma área. A UFS ministra regularmente estágios a
alunos na área da saúde, em particular, das Ciências Farmacêuticas e a ligação à FFULisboa
permite a introdução destas temáticas no ensino, assim como, a orientação de trabalhos em
colaboração com a Unidade de Farmacovigilância.
C. FATOR RELEVANTE QUE O LEVOU AO CARGO ATUAL
Honestamente a minha entrada na farmacovigilância foi um perfeito acaso, contudo, hoje
posso afirmar que se trata de uma área apaixonante e oportunidade de grande realização
porque no fundo a própria profissão Farmacêutica assenta ou fundamenta-se na necessidade
que existe de garantir a segurança no uso do medicamento
D. CONSELHO A FUTUROS PROFISSIONAIS
Acreditar muito na profissão Farmacêutica e não deixar que ninguém, que se cruze no seu
caminho, fique indiferente ao valor deste profissional. Pautar a sua vida profissional de muito
rigor e humanidade.

55

56

Bluepharma
Nome: Dr. João Crisóstomo
Ano de conclusão do curso: 2015
LinkedIn: /in/joaomacrisostomo/

2016/2017

A. PERCURSO ACADÉMICO
Ingressei na FFUC no ano 2010, com uma média de entrada de 17.98 valores e que me garantiu
o prémio de 3% Melhores Alunos nesse ano. Mas como o percurso académico não deve ser
feito apenas de livros, durante os 5 anos de faculdade tive a oportunidade de fazer parte de
uma das tunas da faculdade, a Imperial TAFFUC, participei num trabalho de investigação no
laboratório de Métodos Instrumentais (MIA) e ainda num projeto de Saúde Pública (que
começou nos habituais rastreios de angariação de fundos para o cortejo de Fitados). Não menos
importante do que aprender a teoria, é colocá-la em prática! Desta forma, realizei estágios
extracurriculares nas áreas de Farmácia Comunitária, Análises Clínicas e Indústria Farmacêutica
e o estágio curricular em Farmácia Hospitalar.
B. DESCRIÇÃO DO DIA-A-DIA PROFISSIONAL
Neste ponto posso oferecer duas perspetivas distintas, já que fui transferido de departamento
recentemente. Tive a oportunidade de trabalhar no Desenvolvimento Galénico,
como Formulation Scientist: estudo a composição dos medicamentos de referência de modo a
desenvolver formulações equivalentes para genéricos; planeio trials para testar percentagens
de excipientes na formulação (granulação húmida, compactação a seco, compressão,
revestimento); estudo impacto do scale-up e executo lotes piloto para submeter a ensaios
BDBE. Por outro lado, no departamento de Gestão da Qualidade (onde me encontro
atualmente) trabalho como Occupational/Industrial Toxicologist: todas as substâncias são
tóxicas em certa medida, dependendo da sua potência e exposição; desta forma realizo Hazard
Assessments dos produtos que vão ser manipulados na empresa, aplico esse conhecimento na
seleção dos métodos de proteção individual mais adequados e no tratamento a dar aos resíduos
gerados, criando Environmental Risk Assessments.
C. FATOR RELEVANTE QUE O LEVOU AO CARGO ATUAL
Esta questão talvez seja demasiado redutora, pois acredito que devemos sempre tentar
conjugar o máximo de competências (Soft & Hard skills) ao longo do nosso percurso. Mas posso
realçar por um lado os diversificados conhecimentos que cultivei durante a faculdade, associada
à vontade contínua de aprender e melhorar cada vez mais.
D. CONSELHO A FUTUROS PROFISSIONAIS
Tentem ao máximo aproveitar todas as oportunidades que forem surgindo, e se elas não forem
surgindo lutem por aprender sempre mais e crescer também pessoalmente, pois são esses
fatores que fazem os grandes profissionais e nos ajudam a diferenciar dos demais.
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E. AINDA EXISTE UMA GRANDE PROCURA DE FARMACÊUTICOS PARA INTEGRAR AS EQUIPAS
DE TRABALHO?
Sim (e assim espero que continue!!). Na minha opinião este facto deve-se ao nosso diversificado
conhecimento da cadeia do medicamento: conseguimos conjugar o conhecimento analítico ao
conhecimento do produto comercializado. Só assim se explica que existam farmacêuticos em
áreas tão distintas como os assuntos regulamentares, a investigação de novas moléculas e o
desenvolvimento de negócio.

58

Bluepharma
Nome: Dra. Cecília Carvalho
Ano de conclusão do curso: 2017
LinkedIn: /in/ceciliamdcarvalho

2017/2018
A. PERCURSO ACADÉMICO
Entre 2012 e 2017 frequentei o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas na Faculdade
de Farmácia da Universidade de Coimbra. Durante o curso procurei enriquecer a minha
aprendizagem através da realização de estágios na área de Farmácia Comunitária, Análises
Clínicas e Indústria Farmacêutica.
B. DESCRIÇÃO DO DIA-A-DIA PROFISSIONAL
Atualmente encontro-me a trabalhar na Bluepharma, Indústria Farmacêutica, no sector da
Fabricação. O meu dia-a-dia passa pela supervisão dos diversos processos que envolvem a
produção de formas farmacêuticas sólidas orais (comprimidos e cápsulas) bem como pela
revisão da documentação associada a esse mesmo processo de fabrico. Permite-me por em
prática conceitos de Tecnologia Farmacêutica e principalmente aprofundar os meus
conhecimentos nesta área. Estou em constante aprendizagem, se há algo de que não me posso
queixar no meu dia-a-dia é monotonia.
C. FATOR RELEVANTE QUE O LEVOU AO CARGO ATUAL
Não foi apenas um fator que me permitiu ter esta oportunidade, no entanto, penso que o
principal fator foi o facto de me ter sido concedida a possibilidade de fazer estágio curricular
neste mesmo setor da Bluepharma. Este estágio foi um ponto crucial para me fazer ingressar
nesta área pois, para além de me ter permitido colocar conhecimentos em prática, permitiu
adquirir muitos novos conhecimentos específicos desta área da Indústria Farmacêutica.
D. CONSELHO A FUTUROS PROFISSIONAIS
Aproveitem ao máximo todas as oportunidades que surgirem, lutem por elas e retirem delas o
máximo de conhecimento possível. Descobrir uma área que vos agrade e que vos entusiasme
no dia-a-dia é também um ponto muito importante para que o vosso trabalho não seja apenas
uma obrigação e ajuda a manter a motivação para continuar a aprender.
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Diretora Executiva da TREAT U
Nome: Doutora Vera Dantas Moura
Ano de conclusão do curso: 2004
LinkedIn: in/vera-moura-85711041/

2016/2017
A. PERCURSO ACADÉMICO
2006-2010 – Doutoramento em Tecnologia Farmacêutica, Faculdade de Farmácia da
Universidade de Coimbra
1998-2004 – Licenciatura em Ciências Farmacêuticas, Faculdade de Farmácia da Universidade
de Coimbra.
B. DESCRIÇÃO DO DIA-A-DIA PROFISSIONAL
Como Diretora Executiva da TREAT U, nunca tenho dois dias de trabalho iguais. Não há rotina
nem monotonia!
Numa start-up, o CEO tem de estar a par tanto das tarefas administrativas como da atividade
científica, e nunca pode esquecer o contacto com os investidores, parceiros e potenciais
clientes. Alargar a rede de contactos, representar a empresa, acompanhar o trabalho
desenvolvido e assegurar novo conhecimento e pipeline são a minha responsabilidade.
O que mais me agrada é realmente trabalhar com uma equipa que interage e compreende os
objetivos da empresa. Tenho muito orgulho na nossa equipa e é um prazer trabalhar todos os
dias da semana!
C. FATOR RELEVANTE QUE O LEVOU AO CARGO ATUAL
Acreditar no potencial científico da tecnologia que desenvolvemos e no impacto social e
económico à escala global foi o fator de base para conceber a ideia da TREAT U. Mas foi
decididamente a qualidade da equipa que determinou a minha aceitação do cargo de CEO.
Sozinha, nunca teria chegado até aqui.
D.CONSELHO A FUTUROS PROFISSIONAIS
Nunca parem de questionar o que fazem e porque é que o fazem. A falta de motivação e de
sentido acabam por nos derrotar.
Procurem uma área aliciante para trabalhar. É o que faremos a maior parte do tempo!
E escolham colegas da equipa que vos desafiem, complementem e com quem gostem de estar
8 ou mais horas por dia.
É simples!
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Investigadora do Centro de
Neurociências e Biologia Celular
Nome: Doutora Bárbara Rocha
Ano de conclusão do curso: 2007
LinkedIn: /in/bárbara-rocha-1b981249/

2016/2017
A. PERCURSO ACADÉMICO
Ainda durante a licenciatura (pré-Bolonha) em Ciências Farmacêuticas, comecei a interessarme pela investigação científica de uma forma natural. O contacto (prático) com diversas áreas
sedimentou o meu interesse na química dos radicais livres e a sua relevância fisiológica. Por
este motivo, mal terminei os meus estudos pré-graduados comecei a frequentar cursos de
formação na área da investigação fora do país (Itália, Holanda) e daí ao Doutoramento foi ápice.
Como o meu trabalho de Doutoramento se posicionava na fronteira entre a bioquímica e a
fisiologia gastrointestinal, tive oportunidade de colaborar com grupos muito distintos e
partilhar a minha formação entre a Universidade de Coimbra, o Instituto Karolinska na Suécia e
a Universidad de La República de Montevieu, Uruguai. Actualmente, sou investigadora do
Centro de Neurociências e Biologia Celular, onde estudo o impacto do nitrato da dieta na
homeostasia e no microbiota gastrointestinais.
B. DESCRIÇÃO DO DIA-A-DIA PROFISSIONAL
Enquanto investigadora, tenho a possibilidade de desempenhar uma grande variedade de
funções. Desde o desenho e execução de actividades experimentais, passando pela divulgação
científica (quer na comunidade científica, através da publicação de artigos e participação em
congressos, quer na sociedade civil, participando em iniciativas de divulgação tais como mesas
redondas e sessões públicas de discussão) e ainda pela formação de jovens investigadores ou
estudantes ainda em formação.
C. FATOR RELEVANTE QUE O LEVOU AO CARGO ATUAL
o factor determinante foi sobretudo a possibilidade de fuga à rotina que caracteriza a maioria
dos ambientes profissionais e claro, a possibilidade de construir hipóteses inovadoras, testá-las
e torná-las uma mais valia em termos de conhecimento científico e, eventualmente, com
potencial de aplicação clínico. Estas características, aliadas a uma postura dinâmica e a um
espírito curioso por natureza, fazem da carreira de investigador uma profissão única, o que
naturalmente também influenciou a minha escolha.

D. CONSELHO A FUTUROS PROFISSIONAIS
Acho que o mais importante é manter um espírito “permeável” a tudo o que é novo e diferente.
Ser curioso e sair da área de conforto é fundamental. Muito concretamente, acho que ainda
durante o período de formação, os estudantes devem procurar grupos dentro da sua faculdade
e tentar fazer parte de uma equipa de investigação. Este é um trabalho de equipa e tudo o que
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possa daí advir (aprender a elaborar hipóteses, adquirir destreza experimental, eventualmente
fazer uma publicação) vai fazer toda a diferença quando iniciarem a sua atividade profissional.
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Vice-presidente do Conselho de
Administração da Tecnimede
Nome: Doutor António Donato
Ano de conclusão do curso: 1990
LinkedIn:: in/antonio-donato-0069648/

2016/2017
A. PERCURSO ACADÉMICO
1990-Presente: Cargos de Chefia de Produção, Responsável de Business Development e Diretor
de Marketing e Vendas
2005: Mestrado em Gestão/MBA - Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) da
Universidade Técnica de Lisboa.
Presente: Curso de Doutoramento em Ciências Farmacêuticas na Faculdade de Farmácia da
Universidade de Coimbra (FFUC); Vice-presidente do Conselho de Administração do segundo
maior grupo farmacêutico português; membro do Conselho de Administração da Associação UC
Tecnimede – Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Internacionalização e membro do
Board do Medicines for Europe (antes EGA - European Generic Medicines Association); professor
das unidades de Comunicação e Marketing Farmacêutico no MICF e LCB, e aulas teóricopráticas de Organização e Gestão Farmacêutica no MICF, da FFUC.
B. DESCRIÇÃO DO DIA-A-DIA PROFISSIONAL
A nível geral participo na elaboração, discussão e tomada de decisão no âmbito da gestão global
da organização.
Enquanto membro da administração, sou responsável pelas estruturas comerciais dos países
onde a minha empresa opera, elaboro as linhas gerais da estratégia comercial das subsidiárias,
coordenando os gestores das equipas de marketing e vendas, acompanho o desempenho dos
indicadores, interpreto os dados resultantes da performance e estudos de mercado. Estudo e
preparo cenários e orçamentos, defino alterações na estratégica e política comercial, bem
como a reorganização de processos e estruturas.
Na área de Business Development contribuo para a definição precoce do pipeline interno e
supervisiono o processo de procurement externo de novos produtos, tendo em conta os vários
países onde estamos presentes, com negociação de contratos em função da avaliação de
tendências de evolução de mercado e de condições comerciais, numa abordagem
multidisciplinar e de larga amplitude que permita dar respostas céleres e integradoras
tendentes a aumentar a rentabilidade da estrutura.
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C. FATOR RELEVANTE QUE O LEVOU AO CARGO ATUAL
Sendo uma área muito abrangente e transversal, julgo ter sido uma consequência do meu
anterior percurso profissional multidisciplinar; por outro lado, o facto de ter formação adicional
na área da gestão foi igualmente um fator decisivo na modelação da minha carreira profissional.
D. CONSELHO A FUTUROS PROFISSIONAIS
(…) É fundamental perceber que a farmácia comunitária não é a única saída para os
farmacêuticos em Portugal; tudo depende da área onde pretendam singrar, mas uma carreira
internacional na indústria farmacêutica em países emergentes pode ser uma opção a
considerar.
Na minha área específica, a indústria, identifico novas oportunidades em áreas cruciais como a
política de saúde e do medicamento, economia do medicamento, acesso ao mercado, gestão e
marketing, logística, propriedade intelectual, bioinformática, informação ao utente e
regulamentação, exigindo para tal formação complementar e sinérgica relativamente ao
conhecimento e aprendizagem assegurados durante o mestrado integrado.
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GSK Portugal - Brand Manager & Team
Leader – Urology
Nome: Dr. Miguel Ferreira
Ano de conclusão do curso: 2011
LinkedIn: in/miguel-ferreira-18225957
2016/2017
A. PERCURSO ACADÉMICO
2006 – 2011: Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas- Faculdade de Farmácia da
Universidade de Coimbra
2014 – 2016: Mestrado em Marketing na ISEG – School of Economics and Management, Lisboa
2013 – 2014: Pós-Graduação Marketing Management na ISEG – School of Economics and
Management, Lisboa
B. DESCRIÇÃO DO DIA-A-DIA PROFISSIONAL
É uma posição bastante desafiante e dinâmica. As principais responsabilidades passam pelo
desenvolvimento da estratégica para uma marca ou área terapêutica e garantir a melhor forma
de operacionalizar a mesma (ex., desenvolver, implementar, monitorizar e melhor as
“campanhas de marketing”).
É fundamental conhecer bem os diversos stakeholders (ex., médicos, doentes, farmacêuticos),
de forma a responder às suas necessidades e permitir que os doentes certos possam beneficiar
das terapêuticas mais adequadas.
Liderar uma equipa constituída por colegas de diferentes áreas (ex., Vendas, Acesso ao
Mercado, Área Médica, Regulamentar...), com diferentes backgrounds, experiências e
personalidades, sem dúvida requer uma boa flexibilidade e capacidade de inspirar e congregar.
C. FATOR RELEVANTE QUE O LEVOU AO CARGO ATUAL
Considero que foi um conjunto de fatores que conduziu à posição que ocupo atualmente.
O facto de ter passado por diversas áreas ao longo do meu percurso profissional (Farmácia
Hospitalar/Comunitária, Regulatory Affairs, Business Development e Marketing), em algumas
situações como estagiário, outras com responsabilidade acrescida, contribuíram certamente
para adquirir uma visão abrangente do mercado farmacêutico.
Tive a felicidade de trabalhar e aprender com excelentes colegas. Em todas as etapas por que
passei tentei retirar ensinamentos e saber construir relacionamentos, de forma a enriquecer a
nível pessoal e profissional. Aliado a isso, e trabalhando bastante, tentei estipular as “minhas
metas”, de forma a superar os objetivos nos diversos projetos onde colaborei.
Efetuar formação académica na área de marketing/gestão, aliada à formação base em Ciências
Farmacêuticas, contribuíram certamente para me tornar um profissional mais completo e
preparado para diferentes desafios dentro do mercado farmacêutico.
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D.CONSELHO A FUTUROS PROFISSIONAIS
Acredito que todos, em determinada fase, teremos a oportunidade pretendida. Considero que
devemos estar preparados o melhor máximo possível para agarrar essa oportunidade. Podemos
ter excelentes capacidades inatas, contudo o mercado está em permanente evolução, a
capacidade de adaptação e antecipação são imperativas. Através de formações, PósGraduações, Mestrados, etc., ou também através de estágios, podemos adquirir novas
competências, melhorar enquanto profissionais e mostrar o que pretendemos alcançar perante
o “mercado de trabalho”. Não acredito em “Sorte”… Acredito que a oportunidade pretendida
irá chegar, garantam que desenvolveram as competências necessárias para a agarrar.
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Medical Affairs na J&J Consumer
Portugal
Nome: Dra. Ana Sofia Horta
Ano de conclusão do curso: 2018
LinkedIn: /in/ana-sofia-horta/

2018/2019
A. PERCURSOACADÉMICO
“Ingressei no Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Universidade de Coimbra em
2013 o qual terminei em setembro de 2018. Durante estes 5 anos tive a oportunidade de
complementar a minha formação ao frequentar a unidade curricular "Marketing Relacional" na
FEUC, alguns módulos da Nova Healthcare Initiative da Nova School of Business and Economics
e ao ter participado um programa de mobilidade (Erasmus+). Além disso fiz parte de várias
associações tais como Erasmus Student Network Coimbra (ESN Coimbra), Núcleo de Estudantes
de Farmácia da Associação Académica de Coimbra (NEF/AAC) e UCinova.”
B. DESCRIÇÃO DO DIA-A-DIA PROFISSIONAL
“Uma vez que o departamento de Medical Affairs da J&J Consumer Portugal é composto
unicamente por mim, tenho tido a oportunidade de desempenhar grande parte das funções
referentes a esta área. De uma forma resumida as tarefas que desempenho diariamente são:
rever materiais profissionais, desenvolver formações de produto internas e dar resposta a
pedidos de informação médica.
A revisão de materiais promocionais é, sem dúvida, a função que me ocupa mais tempo. Uma
vez que a J&J Consumer tem um portfólio extenso, diariamente são criados novos materiais
para ativação das diferentes marcas. Estes materiais precisam de ser validados não só pelo
departamento de Assuntos Regulamentares como também pelo de Medical Affairs antes de
serem enviados às farmácias, parafarmácias ou aos meios de comunicação social.
No que diz respeito às formações de produto, normalmente são destinadas aos colaboradores
da empresa dos mais diversos departamentos. Estas servem especialmente para explicar as
patologias, as propriedades do medicamento em questão, o suporte para os claims usados e
também as vantagens do medicamento em causa relativamente aos concorrentes.
Por fim, os pedidos de informação médica são uma das principais razões para que o dia-a-dia
de um profissional de Medical Affairs seja considerado totalmente imprevisível. O principal
objetivo é responder às questões colocadas pelos consumidores acerca dos medicamentos
comercializados pela companhia. Em parte dos casos é possível providenciar uma resposta num
curso espaço de tempo mas, por vezes, alguns dos pedidos requerem uma pesquisa mais
elaborada e portanto um estudo mais aprofundado do problema.”
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C. FATOR RELEVANTE QUE O LEVOU AO CARGO ATUAL
“Nalgumas das associações a que pertenci tive a oportunidade de dar formação sobre os mais
variados temas, o que me fez entender que esta era uma função que gostaria de continuar a
realizar ao longo da minha vida profissional. A possibilidade de dar formação sobre os
medicamentos da J&J Consumer foi sem dúvida um dos fatores que me levou a aceitar este
desafio. Na maioria das vezes as formações são destinadas a pessoas que não têm qualquer
tipo de formação na área das ciências e, portanto, leva a que não só a linguagem usada nas
apresentações seja diferente como também as perguntas feitas pela audiência difiram bastante
daquilo que era expectável. Deste modo considero que esta função se tem mostrado bastante
desafiante mas também muito enriquecedora.”
D. CONSELHO A FUTUROS PROFISSIONAIS
“Nos tempos que correm considero que um fator essencial para um bom desempenho na vida
profissional é o autoconhecimento, isto é, a capacidade de nos conhecermos suficientemente
bem de forma a que consigamos tirar o máximo partido das nossas qualidades ao mesmo tempo
que tentamos melhorar os nossos defeitos. Ainda que pareça algo facilmente alcançável, uma
grande parte das pessoas entra no mercado de trabalho sem nunca ter despendido algum
tempo a pensar neste tema. Deste modo o conselho que deixo é que usufruam em pleno dos 5
anos de curso, não só adquirindo as competências científicas necessários como também
tentando conhecerem-se um pouco mais a vocês próprios.”
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Consultora em propriedade industrial
– Vieira de Almeida & Associados
Nome: Dra. Joana Santos
Ano de conclusão do curso: 2010
LinkedIn: /in/joana-santos-71967621/

2016/2017
A. PERCURSOACADÉMICO
No ano 2010 conclui o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas na Faculdade de
Farmácia da Universidade de Coimbra com média final de 15 valores, durante o qual tive
oportunidade de fazer um estágio não curricular de investigação na London School of Pharmacy.
Ingressei em 2011 num curso Pós-Graduado de Direito Intelectual na Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa e terminei em 2016 o curso de dois anos em Direito Europeu de
Patentes pela Universidade de Estrasburgo.
Atualmente sou finalista da Licenciatura em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa.
Fiz ainda vários cursos de curta duração, incluindo um curso de redação de patentes na
Universidade de Barcelona (março de 2012).
B. DESCRIÇÃO DO DIA-A-DIA PROFISSIONAL
Ainda durante o último ano do Mestrado Integrado iniciei funções como gestora de inovação
no Instituto Pedro Nunes em Coimbra.
Trabalhei entre 2011 e 2013 como consultora em propriedade intelectual na Clarke Modet &
Co Portugal e em 2014 iniciei funções como examinadora de patentes no Instituto Nacional de
Propriedade Industrial.
Desde 2014 que exerço funções como agente oficial de propriedade industrial e desde 2016
que trabalho como consultora em propriedade industrial numa sociedade de advogados –
Vieira de Almeida & Associados - estando envolvida em diversos litígios judiciais e arbitrais,
nomeadamente em patentes na área da indústria farmacêutica.
O dia-a-dia como consultora, estando integrada numa equipa de advogados especializados em
litígio na área das patentes farmacêuticas, inclui analisar tecnicamente a infração de patentes,
apoiar na redação de peças processuais para tribunal, ajudar na preparação de julgamentos
(por exemplo, na inquirição de testemunhas técnicas) e apoiar na estratégia da defesa da
validade das patentes dos clientes que representamos.
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C. FATOR RELEVANTE QUE O LEVOU AO CARGO ATUAL
Não considero que haja apenas um fator relevante. As várias experiências profissionais e
académicas permitiram que trabalhasse desde sempre numa área pela qual sou apaixonada.
Tive a sorte de encontrar muitas pessoas no meu percurso que estiveram sempre disponíveis
para me ajudar e ensinar, para além de ter o privilégio de ter trabalhado com profissionais
muitíssimo competentes.
D. CONSELHO A FUTUROS PROFISSIONAIS
Que tentem descobrir aquilo que vos entusiasma e, assim que descobrirem, que sejam
resilientes para ultrapassar as dificuldades de forma a atingir os vossos objetivos.
Procurem sempre estar rodeados de profissionais por quem sintam respeito e estejam sempre
disponíveis para aprender.
E. QUAIS AS SUB-ÁREAS DAS PATENTES?
Apesar de ter trabalhado sempre na área das Patentes, acabei por exercer diferentes funções,
desde a transferência de tecnologia, à redação de patentes, ao exame de patentes e,
atualmente, em litigância na área
das patentes farmacêuticas.
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