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Planificação Anual 
 

Semestre UFCD Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º 

 

 

 

 

 

5897 – Atendimento e venda presencial 

Atendimento orientado para o cliente 

• Procedimentos do atendimento e da relação comercial. 

• Técnicas de venda. 

• Diagnóstico da venda. 

• Criação de necessidades no cliente. 

• Venda centrada nos benefícios dos produtos e serviços. 

• Argumentação e persuasão 

• Técnicas de influência na decisão de compra. 

• Cross selling. 

• Técnicas de fecho. 

• Gestão do contacto no pós venda. 

• Rentabilização do tempo no processo de maximização da venda. 

• Fidelização através da reclamação.  
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1º 

 

7266 – Gestão e tratamento de 

reclamações 

 

 

 

Reclamação  

• Definição.  

• Tipos de reclamação. 

• Razões de reclamação dos clientes e perceção de sinais de 

descontentamento. 

• Modos de comunicação das reclamações. 
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Planificação/Critérios 

Ano Letivo 2022/2023 

Nível de Ensino: Secundário Disciplina: Higiene, Segurança e 

Qualidade dos Serviços  

Ano: 2 º Curso: Profissional Técnico Auxiliar 

de Farmácia 



 

 • Etapas de uma reclamação.  

• Sistema de gestão e tratamento das reclamações  

• Metodologia base  

• Tratamento da reclamação  

• Gestão atempada. 

• Tipo de erros a evitar. 

• Tratamento da informação e plano de melhoria. 

• Livro de reclamações. 

• Legislação aplicável. 

• Fidelização dos clientes. 

• Práticas potenciadoras da satisfação do cliente.  

• Comunicação verbal e não verbal. 

• Assertividade e empatia. 

• Tipos de clientes e adaptação aos seus comportamentos.  

• Técnicas para controlar e reduzir conflitos. 

• Opinião do cliente. 

• Argumentação e afirmação. 

• Gestão do stress em situações de crise  

 

 

 

 

1 e 2º 

 

 

6538 - Trabalho em equipa 

• Vantagens / dificuldades do trabalho em equipa 

• Fatores pessoais  

• Autoestima 

• Fatores motivacionais  

• Realização pessoal e profissional  

• Fatores relacionais 

• Rigor/objetividade  

• Eficácia e assertividade 

• Empatia e disponibilidade 

• Capacidade de partilhar, cooperar e acompanhar 

• Capacidade de resolução de conflitos e de situações geradoras de 

ansiedade  

• Fatores organizacionais 

• Ambientes propícios à colaboração e entreajuda  
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• Capacidade de entender melhor os objetivos e necessidades de cada 

interlocutor  

• Dinâmica de grupo / equipa 

• Dificuldades da equipa em relação à sua estrutura 

• Participar na equipa de forma autêntica  

• Mudança de atitudes  
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4651 – Gestão de stress e gestão de 

conflitos 

Gestão de stress  

• Stress -conceito e modelo explicativo  

Causas e fatores primários de stress no trabalho 

• Sintomas de stress - relação entre desempenho e stress 

• Avaliação individual do grau de stress 

• Fases do stress 

• Formas individuais de lidar com o stress 

• Fatores de risco 

• Procrastinação 

• Tomada de decisões 

• Estilo de vida 

• Como Implementar a mudança 

• Análise da situação 

• Gestão do tempo 

• Assertividade  

• Técnicas de relaxamento e meditação  

• Gestão de conflitos 

• Relações interpessoais e o conflito  

• Diferentes tipos de conflitos 

• Fontes e rastilhos de conflito 

• Conflito enquanto processo 

• Estilos pessoais de gestão de conflitos 
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• Conflito como oportunidade  

• Guia para a navegação em situações de conflito: estratégias e técnicas para 

potenciar uma atitude cooperativa nos outros  

 

 

 

 

 

2º 

 

 

10145 – Enquadramento do setor 

farmacêutico 

Sector farmacêutico  

• Contexto global da farmácia em Portugal e na Europa – movimentos e 

tendências futuras  

• Evolução da atividade farmacêutica e organização do sector  

• Legislação farmacêutica 

• Legislação reguladora da atividade farmacêutica  

• Requisitos e condições para o acesso e exercício de funções de coadjuvação 

na área farmacêutica  

• A farmácia como unidade do Sistema Nacional de Prestação de 

Cuidados de Saúde  

• História da farmácia  

• Princípios éticos no exercício da atividade na área farmacêutica  

• Direitos e deveres do utente  
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Critérios de Avaliação/Ponderação 

Em cada descritor a avaliação é feita tendo em conta os níveis seguintes: 
 

Revela muitas dificuldades Revela dificuldades Revela alguma facilidade Revela facilidade Revela bastante facilidade 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Até 19% Entre 20% e 46% Entre 47% e 59% Entre 70% e 89% Entre 90% e 100% 

 
 

Módulos Descritores 
Instrumentos de 

Avaliação 

 

 

 

 

 

5897 – Atendimento e venda presencial 

a. Compreende os procedimentos do atendimento e da relação 

comercial. 

b. Conhece técnicas de venda e cross selling. 

c. Conhece técnicas de argumentação e persuasão. 

d. Compreende as técnicas de fecho e a gestão do contacto pós-venda. 

e. Domina capacidades nucleares de compreensão e de expressão nas 

modalidades oral, escrita, visual e multimodal. 

f. Utiliza e domina instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, 

avaliar, validar e mobilizar informação, de forma crítica e autónoma, 

verificando diferentes fontes documentais e a sua credibilidade. 

g. Interpreta informação, planeia e conduz pesquisas. 

h. Interage com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, negocia 

e aceita diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas formas de estar, 

olhar e participar na sociedade. 

 

 

 

Fichas de avaliação 

Trabalhos de pesquisa 

orientada, utilizando as TIC 

(recolha, leitura, 

organização e mobilização 

de informação). 

Apresentações orais formais 

dos projetos realizados. 

Autoavaliação. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7266 – Gestão e tratamento de 

reclamações 

 

a. Compreende o conceito de reclamação. 

b. Conhece os modos de comunicação de reclamações. 

c. Conhece as etapas de uma reclamação. 

d. Compreende o sistema de gestão e tratamento das reclamações 

e. Conhece tipos de clientes para adaptação aos seus comportamentos. 

f. Conhece a importância da gestão do stress em situações de crise. 

g. Domina capacidades nucleares de compreensão e de expressão nas 

modalidades oral, escrita, visual e multimodal. 

h. Utiliza e domina instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, 

avaliar, validar e mobilizar informação, de forma crítica e autónoma, 

verificando diferentes fontes documentais e a sua credibilidade. 

i. Interpreta informação, planeia e conduz pesquisas. 

j. Interage com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, negocia 

e aceita diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas formas de estar, 

olhar e participar na sociedade. 

 

 

Fichas de avaliação. 

Trabalhos de pesquisa 

orientada, utilizando as TIC 

(recolha, leitura, 

organização e mobilização 

de informação). 

Apresentações orais formais 

dos projetos realizados. 

Autoavaliação. 

 

 

 

 

 

6539 - Trabalho em equipa 

a. Conhece as vantagens/dificuldades do trabalho em equipa. 

b. Compreende a importância da autoestima e fatores 

relacionais. 

c. Identifica fatores motivacionais. 

d. Compreende a importância da empatia e disponibilidade. 

e. Conhece a capacidade de entender melhor os objetivos e necessidades 

de cada interlocutor. 

f. Desenvolve a capacidade de síntese e promove um discurso claro   e 

seguro. 

g. Reconhece a importância do serviço pós-venda na continuidade da 

relação com o cliente. 

h. Domina capacidades nucleares de compreensão e de expressão nas 

modalidades oral, escrita, visual e multimodal. 

 

Fichas de avaliação. 

Trabalhos de pesquisa 

orientada, utilizando as TIC 

(recolha, leitura, 

organização e mobilização 

de informação). 

Apresentações orais formais 

dos projetos realizados. 

Autoavaliação. 

 



 

 i. Utiliza e domina instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, 

avaliar, validar e mobilizar informação, de forma crítica e autónoma, 

verificando diferentes fontes documentais e a sua credibilidade. 

j. Interpreta informação, planeia e conduz pesquisas. 

k. Interage com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, negocia 

e aceita diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas formas de estar, 

olhar e participar na sociedade. 

 

 

 

 

 

4652 – Gestão de stress e gestão de 

conflitos 

 

a. Conhece o conceito e modelo explicativo de stress. 

b. Identifica causas/sintomas e fatores de stress no trabalho. 

c. Compreende a importância da gestão do tempo e espaço 

previsto para a animação. 

d. Identifica as fases do stress. 

e. Domina estratégias e técnicas para potenciar uma atitude cooperativa 

nos outros. 

f. Desenvolve a capacidade de síntese e promove um discurso claro   e 

seguro. 

g. Reconhece a importância do serviço pós-venda na continuidade da 

relação com o cliente. 

h. Domina capacidades nucleares de compreensão e de expressão nas 

modalidades oral, escrita, visual e multimodal. 

i. Utiliza e domina instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, 

avaliar, validar e mobilizar informação, de forma crítica e autónoma, 

verificando diferentes fontes documentais e a sua credibilidade. 

j. Interpreta informação, planeia e conduz pesquisas. 

k. Interage com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, negocia 

e aceita diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas formas de estar, 

olhar e participar na sociedade. 

 

 

Fichas de avaliação. 

Trabalhos de pesquisa 

orientada, utilizando as TIC 

(recolha, leitura, 

organização e mobilização 

de informação). 

Apresentações orais formais 

dos projetos realizados. 

Autoavaliação. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10145 – Enquadramento do setor 

farmacêutico 

a. Conhece o contexto global da farmácia em Portugal e na Europa. 

b. Conhece legislação farmacêutica e reguladora da 

atividade. 

c. Conhece condições de acesso e exercício de funções de 

coadjuvação na área farmacêutica. 

d. Compreende os princípios éticos no exercício da atividade na área 

farmacêutica. 

e. Domina capacidades nucleares de compreensão e de expressão nas 

modalidades oral, escrita, visual e multimodal. 

f. Utiliza e domina instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, 

avaliar, validar e mobilizar informação, de forma crítica e autónoma, 

verificando diferentes fontes documentais e a sua credibilidade. 

g. Interpreta informação, planeia e conduz pesquisas. 

h. Interage com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, negocia 

e aceita diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas formas de estar, 

olhar e participar na sociedade. 

 

 

Fichas de avaliação. 

Trabalhos de pesquisa 

orientada, utilizando as TIC 

(recolha, leitura, 

organização e mobilização 

de informação). 

Apresentações orais formais 

dos projetos realizados. 

Autoavaliação. 

 

 

 

NOTA: A avaliação é sempre formativa, com exceção da avaliação do final de módulo, que é sumativa e que resulta de um juízo globalizante 

por módulo. 

 


