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Curso de Especialização de Marketing e Gestão de Genéricos 

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 Genéricos 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 Genéricos tem como 
principais objetivos: 
 
! Conhecer melhor o mercado dos Medicamentos Genéricos (MG) 
! Identificar oportunidades de melhoria na gestão e marketing dos MG 
! Reflectir sobre os critérios e métodos para seleccionar fornecedores de MG 

e negociar acordos robustos e profícuos 
! Desenvolver um plano de gestão de MG com uma estratégia adequada a cada 

farmácia e aos seus utentes 
! Definir um sistema de controlo de gestão da qualidade dos serviços aos 

clientes e da rentabilidade dos MG 
! Reforçar a confiança e motivação da equipa da farmácia na dispensa de MG 
! Aumentar a adesão à terapêutica por parte dos utentes 
! Implementar um sistema de SWITCH para os MG parceiros de cada farmácia 
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Item 3 

Condições de Admissão 

Os formandos do Curso de Especialização de Marketing e Gestão de Genéricos, 
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 de MG da 

indústria farmacêutica a trabalhar em farmácia 
!! Responsáveis pelas compras de MG na farmácia 
!! Outros profissionais de saúde interessados em aprender mais acerca da 

gestão e marketing dos medicamentos genéricos 
 
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. Assim, não serão consideradas as candidaturas de 
pessoas ligadas a empresas e/ou organizações que, na óptica da comissão de 
Coordenação, ponham em causa a dignidade profissional dos farmacêuticos 
comunitários e a independência das farmácias comunitárias. 
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Item 4 

Formatos do Curso e Inscrição 

O Curso de Especialização de Marketing e Gestão de Genéricos estará disponível 
em formato e-learning com um preço de 175! + IVA e é composto por quatro (4) 
módulos com uma duração aproximada de noventa (90) minutos, com apresentações 
de diversos formadores e 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, cada 
candidato a formando deverá enviar um e-mail para farmaceuticoscomasas@wings.pt 
com o comprovativo de transferência bancária. 

3. A data-limite para inscrição no curso é dia 1 de Fevereiro de 2023. 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. 
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Item 5 

Duração e Organização 

A segunda edição do Curso de Especialização de Marketing e Gestão de Genéricos 
irá decorrer durante o mês de fevereiro de 2023. 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.  

 

 

 

Item 6 

Coordenação do Curso 

A coordenação do curso é assegurada por João Guerra, apoiado pela equipa da 
Wings e por diversos consultores / formadores parceiros e por profissionais de 
diferentes áreas convidados para participar no curso. 
 
O Coordenador e a sua equipa criaram e organizaram o Curso Avançado de 
Marketing e Gestão Farmacêuticos com Asas em 2009, que já se encontra 
atualmente na sua 15ª edição, o que lhe permitiu adquirir uma vasta experiência em 
atividades formativas no âmbito do mercado farmacêutico. 
 
O CV do coordenador do curso está disponível no site dos Farmacêuticos com 
Asas (www.farmaceuticoscomasas.com). 
 
Qualquer dúvida ou questão sobre o curso deverá ser remetida para o endereço de 
e-mail farmaceuticoscomasas@wings.pt. Todos os assuntos urgentes devem ser 
endereçados em cc para o endereço de e-mail do coordenador do curso 
(joao.guerra@wings.pt). 

 


