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“Criar conhecimento, expandir o acesso ao saber em benefício das
pessoas e da sociedade, através da investigação, do ensino e da 
cooperação; assumir um projeto de formação global do indivíduo;
ser ator na construção de um espaço europeu de investigação
e educação, e de um modelo de desenvolvimento regional assente 
na inovação e no conhecimento científico e tecnológico.” Univ. Aveiro

a unave
A UNAVE–Associação para a Formação Profissional e Investigação 
da Universidade de Aveiro (UA), é, desde 1986, a unidade de 
interface da Universidade de Aveiro com a sociedade para
a aprendizagem ao longo de vida (university lifelong learning).

Presente no mercado da formação contínua vai para três décadas, 
a UNAVE concebe, realiza e gere ações de formação de nível 
universitário ajustadas e flexíveis, em linha com as necessidades 
das pessoas e das organizações, que assentam na excelência 
do ensino da Universidade de Aveiro e beneficiam do diálogo 
permanente com as empresas e suas associações, com grupos 
profissionais e outros movimentos da sociedade civil, tanto
no país como no estrangeiro.
 
A UNAVE visa contribuir para o desenvolvimento local, regional 
e nacional através da valorização profissional, técnica e cultural 
das pessoas e das organizações em geral, seguindo a política 
e os princípios orientadores definidos na missão da Universidade 
de Aveiro para a formação ao longo da vida:
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fundamentação
O Curso de Marketing para Farmacêuticos pretende dar resposta 
à necessidade de preparar os profissionais do setor da farmácia 
por forma a poderem atuar eficazmente no mercado nacional, face 
à tendência de maior complexidade do mercado e dos canais de 
distribuição do medicamento. Dada a mudança do comportamento 
dos consumidores, o impacto das tecnologias e da internet e 
o aumento do poder dos intermediários, sejam eles grandes 
distribuidores internacionais ou a distribuição moderna, com as 
parafarmácias, a eficácia do setor depende, em muito, do domínio 
das técnicas de vendas e de marketing adaptadas ao contexto 
específico em que as farmácias atuam ou pretendam atuar.
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CALENDÁRIO
datas a definir

DURAÇÃO 
Quatro sábados
32 horas presenciais

DESTINATÁRIOS

Esta formação, cuja coordenação científico-pedagógica é asse-
gurada Instituto Superior de Contabilidade e Administração da 
Universidade de Aveiro, pretende dar resposta às necessidades de 
formação específica ou de atualização em Marketing a profissionais 
que trabalham ou pretendam trabalhar no setor.
São admitidos candidatos com experiência profissional ou 
pessoal relevante numa área que forneça preparação adequada 
para a frequência do curso, independentemente das habilitações 
académicas que possuam.



objetivos
Este curso visa promover a formação em temas relevantes para 
o aumento da competitividade das farmácias, dotando os seus 
profissionais de conhecimento e competências de marketing 
adequados ao contexto atual, designadamente:
- Identificar as principais caraterísticas e desafios do mercado 
farmacêutico;
- Identificar os seus concorrentes e definir os seus clientes;
- Identificar os serviços farmacêuticos que devem apresentar;
- Desenvolver um plano de marketing para uma farmácia.

certificação
A frequência do curso é certificada mediante a emissão de um 
certificado de frequência ou de um certificado de aproveitamento, 
consoante o formando se submeta ou não a avaliação.
O curso será certificado e creditado pela Ordem dos 
Farmacêuticos com 4 ou 5 CDP’s.

preço
520,00€
Early bird discount de 20% (416,00€) para inscrições pagas
até 20 de abril de 2017.

inscrições
As inscrições devem ser feitas através do preenchimento do 
formulário disponível: aqui (a definir)

A inscrição tornar-se-á efetiva após pagamento do preço do curso.
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INFORMAÇÕES
José Carlos Maximino
josecmaximino@ua.pt
tlf.: 234 370 833 / 96 347 22 10 

LOCAL DE REALIZAÇÃO
Instalações da UNAVE-UA 
Campus Universitário de Santiago. 
Edifício 1, Aveiro

HORÁRIO
Sábados: 09h00-13h00
e das 14h00 às 18h00



plano de formação
O Curso de Marketing para Farmacêuticos consta de uma unidade de 
formação com 32 horas de contacto e pelo menos 24 horas de estudo 
complementar.

coordenação
e equipa de formadores

COORDENAÇÃO CIENTÍFICO-PEDAGÓGICA
A coordenação científico-pedagógica é da responsabilidade da 
professora Belém Barbosa, docente de Marketing Digital e afins no 
Instituto Superior de Contabilidade e Administração da Universidade 
de Aveiro (ISCA-UA), diretora do mestrado em Marketing da UA 
e doutorada em Ciências Empresariais, com especialização em 
Marketing e Estratégia.

A formação é assegurada pela professora Belém Barbosa e por 
João Paulo Lobo de Sena Carneiro, MBA em Gestão de Operações 
Comerciais, pelo Centro Regional do Porto da Universidade Católica, 
pós-graduado em Gestão Empresarial, pela Coopers & Lybrand 
e ISAG–Porto, em Marketing de Saúde, pelo CESE, e em Gestão 
de Marketing, pelo IPAM–Matosinhos, licenciado em Ciências 
Farmacêuticas - Ramo A - Farmácia de Oficina e Farmácia Hospitalar, 
e em Ciências Farmacêuticas - Ramo C - Análises Químico-Biológicas, 
pela Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto.

4
Curso de
Marketing Digital
2017

Conteúdos programáticos:

1. INTRODUÇÃO AO MARKETING

2. O MERCADO FARMACÊUTICO E A DISTRIBUIÇÃO FARMACÊUTICA

3. CONCORRÊNCIA E ESTRATÉGIAS COMERCIAIS

4. ESTRATÉGIAS EM MARKETING, SEGMENTAÇÃO E POSICIONAMENTO

5. O MARKETING MIX

6. PLANEAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLO

7. MARKETING DE SERVIÇOS

8. MARKETING DIGITAL E REDES SOCIAIS

9. MEDICAMENTOS GENÉRICOS, INOVADORES E COSMÉTICA

10. PLANO DE MARKETING



Adquira um conjunto de estratégias
e competências de uso imediato
que acrescentarão eficácia
e produtividade ao seu trabalho.

Amplie a sua rede de contactos,
identifique potenciais parceiros,
rasgue novos horizontes!

Potenciamos talentos,
atualizamos conhecimentos,
partilhamos boas práticas!

UNAVE—Associação para a Formação Profissional e Investigação da Universidade de Aveiro . edifício 1
campus universitário de santiago . 3810-193 Aveiro
www.unave.pt

Valoriza-te: 
vem, vive e volta.

media partner:

Curso de Marketing
para Farmacêuticos
UNAVE/UA


