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O PHAR-QA (Garantia da Qualidade naEducação Farmacêutica e Formação na Europa) é financiado pelo Programa de Aprendizagem ao Longo
da Vida da UE ERASMUS. O projeto PHAR-QA incidirá sobre as competências e a garantia da qualidade na educação e formação de
farmacêuticos Europeus continuando o estudo iniciado pelo PHARMINE (EducaçãoFarmacêutica na Europa).
A adoção de um sistema Europeu de controle de qualidade na educação farmacêutica é necessária para enfrentar o desafio específico de
assegurar que a formação produz um profissional qualificado, que é capaz de trabalhar de forma eficiente numa profissão e dentro de um
quadro regulamentar, independentemente da instituição na qual se estuda. Além disso, as competências devem ser redefinidas de acordo
com as tendências atuais, tais como:
• Re-organização da Universidade e seu movimento na direcção de um Espaço Europeu de Ensino Superior, com ênfase nos princípios de
Bolonha e - entre outros - considerando a organização dos cursos de licenciatura / mestrado;
• A organizaçãoe financiamento dos sistemas de saúde, em que os farmacêuticosde comunidade e hospitalares desempenham um papel cada
vez mais importante nesses sistemas de saúde a nível Europeu, os quais se têm vindo cada vez maisa simplificar;
• Avanços na indústria farmacêutica e de biotecnologia, com a passagemdos medicamentos das pequenas moléculas para a terapia de origem
biomédica, produzida por PMEs.
A linha de fundo comum para os itens descritosacima é a segurança do paciente. Esta é a preocupação primordial do farmacêutico, seja na
prática diária em comunidade ou nas farmácias hospitalares, sejanum ambiente industrial i.e. garantir a pesquisa, desenvolvimento e
produção de medicamentos eficazes e seguros. Os interessadosem últimolugar pelo projecto PHAR-QA são, portanto, todos os habitantes e a
população Europeia.
PHAR-QA é administrado conjuntamente por um consórcio de Universidades na vanguarda da pesquisa em educação e desenvolvimento em
farmácia. Liderado pela Faculdade de Farmácia da Vrije Universiteit Brussel (Bruxelas, Bélgica) e pelos consultores Pharmacolor (Nancy,
França), conta ainda com a participação de:
• Universidade de Granada, Espanha
• National and Kapodistrian Universidade de Atenas, Grécia
• Universidade de Tartu, Estónia
• Universidade de Helsinki, na Finlândia
• Universidade de Ljubljana, Eslovênia
• Jagiellonian University de Cracóvia, Polónia
• Medical andPharmaceutical University Carol Davila de Bucareste, Roménia
PHAR-QA também irá trabalhar em estreita colaboração com a Associação Europeia de Faculdades de Farmácia (EAFP) e de outras
organizações europeias, bem como com o MEDINE (Educação Médica na Europa). Tem uma comissão de consultadoria internacional,
composta por especialistas em controle da qualidade na educação farmácia dos EUA, Reino Unido, Espanha e de outros países, bem como um
representante da TUNING.
Os resultados do projecto serão utilizados por 200 instituições de ensino superior na Europa; pelos governos nacionaisnos sectores da
educação e da saúde; pela UE DG e as organizações profissionais dos farmacêuticos. Os resultados do PHAR-QA também serão divulgados aos:
• Alunos e funcionários nas faculdades;
• Farmacêuticos da UE (de comunidade, hospital, industria e outros);
• Grupos de especialistasde saúdeEuropeus e nacionais;
• Membros dasindústriasEuropeiasfarmacêutica, biotecnologia, química, agrícola (especialmente a ciência alimentarfarmacêutica).
Também serão fornecidasinformações a países não europeus que desejam acompanhar o trabalho do consórcio para, possivelmente,
implementar os paradigmas PHARMINE e PHAR-QA.
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