
 

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO 
ENTRE A FEDERAÇÃO FARMACÊUTICA INTERNACIONAL E A ASSOCIAÇÃO DE 

FARMACÊUTICOS DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
A Federação Farmacêutica Internacional (FIP) e a Associação de Farmacêuticos dos Países de 
Língua Portuguesa (AFPLP) formalizaram, a 26 de novembro de 2020, um Memorando de 
Entendimento para a colaboração nos seguintes domínios de interesse mútuo: 
1. Tradução de documentos FIP para português e sua divulgação no espaço lusófono  

As duas organizações identificarão os documentos prioritários a traduzir, de acordo com os 
temas e tipos de documentos mais relevantes. Tanto a FIP como o AFPLP podem distribuir os 
documentos traduzidos às respetivas organizações membros. 
2. Colaboração com o Observatório Farmacêutico Global da FIP  

A AFPLP colaborará na tradução de questionários de inquérito e na sua distribuição a parceiros 
estratégicos em cada um dos seus países membros. A AFPLP promoverá assim a recolha de 
dados para alimentar o observatório e poderá aceder aos dados dos países lusófonos para 
obter relatórios específicos para os seus membros. 
3. Webinars 

As duas organizações colaborarão na organização dos webinars em português, que podem 
basear-se na apresentação de documentos FIP traduzidos para português, ou em tópicos 
acordados por ambas as organizações, utilizando oradores de ambas as redes de organizações. 
4. Fóruns Farmacêuticos Regionais  

A AFPLP colaborará, nas atividades realizadas pelos Fóruns Farmacêuticos Regionais, de África 
e das Américas e pretende-se que participe no processo de integração dos Fóruns Regionais 
na estrutura da FIP. 
5. Adesão institucional de universidades ao programa FIP-UNESCO UNITWIN  

AFPLP promoverá a participação de instituições académicas do espaço lusófono e promoverá 
a criação de uma Rede de Universidades incentivando a participação dos países africanos. O 
objetivo é promover a transferência de conhecimento, a implementação de estratégias 
educativas quem colmatem as lacunas entre a prática e a formação; e a partilha de 
oportunidades de desenvolvimento profissional contínuo para os farmacêuticos. 
6. Lista Mundial de Universidades de Ciências Farmacêuticas  

A AFPLP apoiará a FIP na obtenção e atualização regular de informações relevantes sobre as 
Universidades de Ciências Farmacêuticas dos países lusófonos. 
7. Educação farmacêutica 

Ambas as partes explorarão a possibilidade de alcançar a harmonização dos currículos de 
Ciências Farmacêuticas para o ensino universitário.  
-- 
 
A FIP é uma organização global de mais de 150 organizações nacionais de farmacêuticos, cientistas 
farmacêuticos e educadores farmacêuticos de todo o mundo, representando mais de 4 milhões de 
farmacêuticos. A FIP foi fundada em 1912 e mantem relações oficiais com a Organização Mundial de 
Saúde desde 1948. A missão da FIP engloba um mundo onde todos beneficiam do acesso a 
medicamentos e tecnologias de saúde seguros, eficazes, de qualidade e acessíveis, bem como de 
serviços de cuidados farmacêuticos prestados por farmacêuticos, em colaboração com outros 



 

profissionais de saúde. A missão da FIP é apoiar a saúde global, permitindo o avanço da prática 
farmacêutica, das ciências e da educação. 
 
A AFPLP é uma organização fundada em 1993 que representa associações de farmacêuticos dos 
seguintes países de língua portuguesa: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, 
Portugal e São Tomé e Príncipe. Juntos, estes países representam uma população de 310 milhões de 
pessoas e um total de 220.000 farmacêuticos. A AFPLP tem como missão promover o avanço das 
ciências farmacêuticas nos seus países membros através da advocacia, partilha de boas práticas, 
educação e formação e promoção de uma regulamentação profissional adequada. A AFPLP é um 
membro observador da FIP. 
 
 

 

 
 
 
 


