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Exercício de Funções de Coadjuvação na Área Farmacêutica 

Técnico(a) Auxiliar de Farmácia 

Com a conclusão com Aproveitamento do percurso de Formação Tecnológica, do Referencial do 

Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ), de Técnico(a) Auxiliar de Farmácia, de acordo com a 

Deliberação n.º 396/2017 do INFARMED (publicado no Diário da República, 2ª série, n.º 95, de 

17 de maio de 2017), ficará habilitado para o exercício de funções de coadjuvação na área 

farmacêutica, mais precisamente funções de Técnico(a) Auxiliar de Farmácia (TAF), reunindo 

assim, os requisitos definidos na alínea a), do ponto 1 do Artigo 2º, “Ter completado a 

escolaridade obrigatória, de acordo com a legislação aplicável à data de conclusão da mesma 

e ter concluído as unidades de formação de curta duração da componente tecnológica da 

Qualificação de Técnico/a Auxiliar de Farmácia, do Catálogo Nacional de Qualificações.” 

O programa da Formação de Técnico(a) Auxiliar de Farmácia encontra-se em conformidade com 

o Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 48, de 29 de dezembro de 2018, com entrada em vigor a 

29 de dezembro de 2018. 

Procedimento de Atribuição da Qualificação de Técnico(a) Auxiliar de Farmácia - Nível 4 

Sempre que a conclusão com aproveitamento de uma ou mais UFCD do percurso de Formação 

Tecnológica e, da Formação Prática em Contexto de Trabalho (quando exigida), assegurar a 

obtenção de uma qualificação prevista no Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ), deverá 

solicitar a validação final do seu percurso de formação perante uma comissão técnica, num 

Centro Qualifica. Deverá deslocar-se a um Centro Qualifica junto da sua zona de residência, 

fazendo-se acompanhar dos seus Certificados de Qualificações e Declaração comprovativa de 

realização de Formação Prática em Contexto de Trabalho ou, declaração comprovativa de 

exercício de atividade correspondente à saída profissional. 

Para quaisquer esclarecimentos adicionais, poderá contactar qualquer Centro Qualifica através 

do respetivo website (www.qualifica.gov.pt). 
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