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EGAS MONIZ

FORUM ALMADA
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IP7

HOSPITAL 
GARCIA DE ORTA

LATITUDE: 38°40’2.52”N
LONGITUDE: 9°11’57.26”W

CAMPUS UNIVERSITÁRIO 
Quinta da Granja, Monte de Caparica • 2829 - 511 Caparica 

Telefone: (+351) 212 946 751/52, (+351) 936 887 649 Fax: (+351) 212 946 733 
E-mail: secretaria@egasmoniz.edu.pt

CAMPUS 
UNIVERSITÁRIO
O nosso campus universitário localiza-se na margem sul do Rio Tejo,  
no concelho de Almada, a 15 minutos da cidade de Lisboa e a 10 minutos 
das praias da Costa da Caparica, apresentando infraestruturas amplas, 
modernas e bem equipadas.

Para mais informações,  
visita o nosso site  
e contacta-nos!

Esperamos por ti!

Vai ser uma experiência  
que te vai abrir  
as portas para a vida!

Saiba mais em:
www.egasmoniz.com.pt
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O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas do Ins-
tituto Universitário Egas Moniz (IUEM) é, neste momen-
to, um dos mestrados em Ciências Farmacêuticas mais 

conceituados em Portugal. Possui uma tradição em excelên-
cia académica na formação de profissionais que começou há 
mais de 20 anos. Já formámos mais de 1000 profissionais em 
ciências farmacêuticas. De acordo com o estudo de empre-
gabilidade (Nielsen) realizado aos diplomados dos últimos 5 
anos, verifica-se que os nossos farmacêuticos têm uma taxa 
de empregabilidade de 97% na área de Ciências Farmacêu-
ticas, conseguindo um contrato estável ao fim de 3 meses. 

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas forma 
profissionais de saúde e como tal, o centro da profissão é 
o doente. O profissional em Ciências Farmacêuticas pode 
ter intervenção em múltiplas áreas, com principal ênfase 
nos medicamentos – como são desenvolvidos, como fun-
cionam e como são utilizados pela população para prevenir 
e tratar doenças. Pode ainda trabalhar em múltiplas áreas 
laboratoriais nomeadamente análises clínicas, ambientais e 
alimentares, assim como todo o setor industrial e comercial 
relacionados.

Formamos farmacêuticos leaders e membros ativos em 
equipas de cuidados de saúde e com a capacidade de serem 
lifelong experts em todas as áreas da saúde. Também forma-
mos profissionais com capacidade para serem investigado-
res nas mais diversas áreas das ciências da saúde.

O QUE NOS TORNA ÚNICOS

01 A elevada componente prática do curso. Terás au-
las práticas laboratoriais desde o 1.o ano do curso, 
num total de mais de 1000 horas de trabalho efe-
tivo de laboratório.

02 Um corpo docente jovem, qualificado, motivado 
para te servir.

03 Laboratórios amplos, modernos e bem equipados.

04 Aulas práticas simuladas de farmácia comu-
nitária e realizarás estágios curriculares em 
farmácia comunitária e hospitalar, integrando os 
conhecimentos adquiridos durante a formação 
académica com a prática farmacêutica.

05 Uma formação altamente diversificada, que te 
permitirá adquirir competências para trabalhares 
em múltiplas áreas.

06 A elevada empregabilidade (97%) dos nossos 
graduados em virtude da sólida formação cientí-
fica e técnica.

07 Possibilidade de realização de estágios profis-
sionais, extracurriculares, na indústria e outros 
sectores de actividade.

08 Uma residência universitária de grande quali-
dade, no campus, com inúmeras comodidades, 
tais como uma piscina, e que assegura o teu 
bem-estar e segurança como se estivesses na 
tua própria casa.

09 Um ambiente académico excelente, estimulan-
te e ativo no qual professores, investigadores, 
profissionais e alunos interagem! Participarás 
em festas, concertos, noites académicas e outras 
iniciativas promovidas pelas Associações de Estu-
dantes, Tunas e Coro da Egas Moniz. Terás possi-
bilidade de praticar vários desportos, no ginásio 
e campo de jogos que temos disponíveis para ti.

SAÍDAS PROFISSIONAIS
E OUTRAS

Quando terminares 
o curso poderás:

01 Inscrever-te na Ordem dos Farmacêuticos 
e, mais tarde, caso pretendas, obter o título 
de especialista em diferentes áreas que 
vão desde as análises clínicas aos assuntos 
regulamentares.

02 Trabalhar em farmácia comunitária sendo 
diretor técnico, farmacêutico adjunto ou 
farmacêutico. O farmacêutico é o único 
profissional que pode ocupar estes lugares.

03 Trabalhar em farmácia hospitalar em que 
podes ser diretor de serviço ou chefe de 
diferentes departamentos. O farmacêutico 
é o único profissional que pode ocupar es-
tes lugares.

04 Trabalhar na indústria farmacêutica em 
múltiplas áreas que vão desde a investiga-
ção e desenvolvimento à comercialização, 
passando pela produção, pelo controlo de 
qualidade, marketing, ensaios clínicos e re-
gistos, distribuição, armazenistas e expor-
tadores, entre outros.

05 Trabalhar em diferentes laboratórios de 
análises, que podem ser análises clínicas, 
análises ambientais, análises alimentares, 
análises forenses, entre outras.
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“(…) No caso de dúvida, optem pelo 
IUEM, conselho de Farmacêutica.

Por ser uma faculdade que tem diversidade de cursos, 
e as turmas mais pequenas, o aproveitamento tanto 
do ensino como da interação com alunos de cursos 

diferentes no âmbito da saúde é potenciado. Para mim a 
educação é um dos valores mais importantes para a vida, 

facilitando as escolhas e ter boas bases para crescer é 
uma mais valia para o nosso futuro. Talvez por ter um 

espírito mais aventureiro e com a ajuda dos professores, 
aproveitei a oportunidade “Erasmus” e vim para Londres, 

no início por apenas 3 meses. Já me encontro cá há 
6 anos e meio e aproveitei a oportunidade que me foi 

oferecida para ficar para um doutoramento na UCL 
School of Pharmacy. Após o término do doutoramento 

convidaram- me para ficar a trabalhar, o que, a meu ver, 
muito se deve às bases fantásticas que tive. (…) Foi no 

IUEM que me apaixonei pela profissão que agora defendo 
com todos os meios que me são possíveis… Que me 

foram dadas oportunidades que mudaram o rumo da 
minha vida… Que o corpo de docentes nos inspira, nos faz 
crescer, nos abre novos caminhos... Reforço a mensagem 

“Em caso de dúvida, consulte o seu farmacêutico”, 
neste caso o IUEM é sem dúvida a melhor escolha!”

Andreia Bruno
Alumni

Escolher seguir uma carreira de inves-
tigação científica nas mais diversas 
áreas científicas.
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