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Curso de Especialização de Marketing e Gestão  

de Clientes da Farmácia 

Regulamento da 2ª edição 

 

Item 1 

Objeto e Âmbito 

O presente regulamento visa estabelecer as normas aplicáveis ao Curso de 
Especialização de Marketing e Gestão de Clientes da Farmácia e aos formandos nele 
inscritos. Este documento foi elaborado pela Comissão de Coordenação do curso e 
todos os direitos de alteração encontram-se reservados à mesma.  
O objetivo deste regulamento é contribuir para um desempenho positivo e 
construtivo de todos os participantes durante a realização deste curso de 
especialização.  
O ato de inscrição dos formandos pressupõe a aceitação tácita dos 
termos/condições deste regulamento pelos mesmos. 
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Item 2 

Objetivos e Competências 

O Curso de Especialização de Marketing e Gestão de Clientes da Farmácia tem 
como principais objetivos para os participentes: 
 
! Obter uma nova visão do mercado das farmácias comunitárias no que 

respeita aos seus clientes e as relações com eles estabelecidas 
•! Reconhecer a importância da gestão da base de dados dos clientes e 

aprender sobre questões do foro legal e ético aplicáveis 
! Identificar oportunidades de melhoria no marketing e gestão dos clientes da 

farmácia 
! Reflectir sobre os critérios e métodos para seleccionar fornecedores e 

negociar acordos numa lógica de criação de valor para os clientes da 
farmácia 

! Conhecer e ponderar sobre as funcionalidades e potencial de sistemas de 
CRM 

! Refletir e debater sobre temas relacionados com o atendimento de clientes, 
o aconselhamento e as vendas 
•! Participar em discussões com profissionais da indústria farmacêutica e 

consultores de marketing e gestão sobre técnicas para caracterizar e 
segmentar os clientes e respectivas abordagens de marketing e vendas  

•! Aprender a pensar estrategicamente e a desenhar um plano para gerir os 
clientes e as promoções em farmácia comunitária 
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Item 3 

Condições de Admissão 

Os formandos do Curso de Especialização de Marketing e Gestão de Clientes da 
Farmácia, poderão enquadrar-se num dos seguintes perfis: 
 
!! Farmacêuticos a trabalhar em farmácias comunitárias de Portugal 
!! Diretores técnicos e farmacêuticos substitutos de farmácias comunitárias 
!! Proprietários de farmácias comunitárias 
!! Responsáveis pela negociação de parcerias com laboratórios da indústria 

farmacêutica a trabalhar em farmácia 
!! Responsáveis pela gestão das compras na farmácia 

 
A Comissão de Coordenação do curso reserva o direito de admissão de candidatos 
a Formandos com vista à defesa dos interesses dos farmacêuticos portugueses e das 
Farmácias Independentes. Todas as candidaturas devem fazer-se acompanhar dos 
documentos mencionados no site www.farmaceuticoscomasas.com 
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Item 4 

Formatos do Curso e Inscrição 

O Curso de Especialização de Marketing e Gestão de Clientes da Farmácia estará 
disponível em formato e-learning com um preço de 235! + IVA e é composto por 
seis (6) módulos que terão uma duração aproximada de noventa a cento e vinte (90-
120) minutos, com apresentações de diversos formadores, seguidas de uma sessão 
de debate (brainstorm) no final de cada módulo. 
 
A inscrição deverá ser realizada da seguinte forma por cada formando: 
 

1. Preenchimento do formulário de pré-inscrição no site dos Farmacêuticos com 
Asas (www.farmaceuticoscomasas.com); 

2. Após confirmação da pré-inscrição pela Comissão Organizadora para cada 
formando via e-mail, os candidatos selecionados devem enviar um e-mail para 
farmaceuticoscomasas@wings.pt com o comprovativo de transferência bancária do 
valor correspondente ao preço da inscrição com IVA incluído. 

3. A data-limite para inscrição no curso é o dia 25 de Outubro de 2022. Todas 
as pré-inscrições estão sujeitas a aprovação pela Comissão Organizadora que 
reserva o direito de admissão. O pagamento do valor de inscrição deverá ser 
realizado após receção do e-mail da Comissão Organizadora 
(farmaceuticoscomasas@wings.pt), confirmando assim a inscrição do formando. 

 
Em nenhuma circunstância a Comissão Organizadora procederá à devolução total 
ou parcial do valor de inscrição. 

 

Item 5 

Duração e Organização 

A segunda edição do Curso de Especialização de Marketing e Gestão de Clientes 
da Farmácia irá decorrer entre 25 de outubro a 29 de novembro de 2022. As datas 
de cada módulo estão indicadas no Programa do Curso (Item 7).  
O curso será desenvolvido e disponibilizado na plataforma Moodle – Wings 
Business Academy (https://academia.wings.pt). 
 
Os conteúdos estarão disponíveis para os formandos até 15 dias após a data 
de conclusão do curso. 


