
Farmácia 

Mestrado em

ECTS | 120 
Duração | 4 Semestres 

Horário e Regime de Frequência
Pós-Laboral e Presencial 

MAIS INFO 



O Mestrado em Farmácia é um curso inovador de especialização, com possibilidade de
escolha de um dos ramos de opção – Farmacologia e Farmacoterapia Avançada;
Gestão e Segurança do Medicamento e na Medicação, para um percurso alinhado com
os interesses do estudante. 

A especialização em Farmacologia e Farmacoterapia Avançada visa o aprofundamento
de competências em mecanismos de ação farmacológica na gestão de patologias,
acompanhamento farmacoterapêutico e promoção do uso racional do medicamento.

A especialização em Gestão e Segurança do Medicamento e na Medicação visa o
aprofundamento de competências em metodologias e técnicas aplicadas na gestão do
risco da terapêutica medicamentosa, no ciclo de vida do medicamento e no processo
de gestão da medicação, para um desempenho estratégico em equipas de saúde.

Objet ivos
O Mestrado em Farmácia – ramo Farmacologia e Farmacoterapia Avançada
pretende abranger os aspetos técnico-científicos relacionados com a investigação
clínica e farmacológica e o desenvolvimento de medicamentos. São também
focados os aspetos relacionados com o uso racional do medicamento. O curso
estimula os estudantes a desenvolverem capacidade de análise crítica baseada na
evidência, fomentando a inovação na resolução de problemas em situações
complexas do contexto profissional, para uma intervenção diferenciada na saúde
em áreas terapêuticas atuais ou emergentes.

O Mestrado em Farmácia – ramo Gestão e Segurança do Medicamento e na
Medicação pretende formar profissionais competentes na utilização das
ferramentas mais atuais nesta área, como a gestão do risco da terapêutica e a
gestão da medicação. São também incluídos aspetos relacionados com a
regulamentação de medicamentos e produtos de saúde, farmacovigilância e
investigação aplicada. Os trabalhos realizados orientam os estudantes para a
procura de respostas e resolução de problemas, para uma atuação eficaz em
contexto profissional, e desempenho estratégico em equipas de saúde.

Porquê escolher  este  mestrado?
Plano curricular multidisciplinar e inovador
Corpo docente especializado e qualificado
Intervenção de convidados especialistas para uma perspetiva atual e
abrangente
Ambiente de aprendizagem de proximidade
Rede de colaborações para realização de Dissertação/Estágio e apoio às
saídas profissionais



Dest inatár ios

Titulares de licenciatura ou equivalente legal em Farmácia, na área da
saúde ou áreas afins;
Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na
sequência de um 1º ou 2º ciclo de estudos organizado de acordo com os
princípios do processo de Bolonha (na área científica de Farmácia);
Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja
reconhecido como atestando capacidade para realização deste ciclo de
estudos, sob proposta do Conselho de Curso e aprovado no Conselho
Técnico-Científico da ESTeSL.*

* A candidatura ficará condicionada à aprovação no Conselho Técnico-Científico da ESTeSL.

Parcer ias  e  Estág ios
Administração Regional Saúde Lisboa e Vale do Tejo
Agrupamento Centros Saúde Lisboa Norte
Associação Portuguesa para a Qualidade
Centros hospitalares e Hospitais públicos
Direção Geral da Saúde
Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Nova de Lisboa
Faculdade de Farmácia, Universidade de Lisboa
Farmácias Comunitárias
Fundação Calouste Gulbenkian
Fundação Champalimaud
Grupo Espírito Santo Saúde
H&TRC – Health & Technology Research Center
Hospital da Luz
ICNAS – Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde
Indústria farmacêutica (Grupo MEDINFAR, Laboratório Edol, Hikma
farmacêutica, Atral, Pfizer)
Infarmed – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, IP 
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Plano de  Estudos  
1º ano 

Especialização em Farmacologia e Farmacoterapia Avançada ECTS
Farmacoterapia Cardiovascular e Respiratória 6

Psicofarmacologia 6

Anual ECTS
Dissertação / Estágio 60

1º Semestre |  Tronco Comum ECTS
Qualidade em Saúde 6

Bioestatística 6

Investigação Clínica 6

2º Semestre | Tronco Comum ECTS
Seminário de Investigação 6

Comunicação e Divulgação Científica em Saúde 6

2º ano 

Especialização em Gestão e Segurança do Medicamento e na
Medicação ECTS

Assuntos Regulamentares 6

Farmacoepidemiologia 6

Especialização em Farmacologia e Farmacoterapia Avançada ECTS
Teerapias Avançadas 6

Imunofarmacologia 6

Acompanhamento Farmacoterapêutico 6

Especialização em Gestão e Segurança do Medicamento e na
Medicação ECTS

Segurança do Doente e na Medicação 6

Farmacovigilância e Gestão de Risco 6

Reações Adversas e Erros de Medicação 6
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