
 

 
  



 

Referencial do Curso e-Learning “Maquilhagem: A Atualidade no Mundo Farmacêutico” | LISBONPH 

 

      Esta formação tem como intuito fomentar a capacidade do farmacêutico 

no aconselhamento ao nível da cosmética, nomeadamente na área da 

maquilhagem, uma das áreas standard de vendas na farmácia para a saúde 

e bem-estar da sociedade, pelo que é primordial haver um excelente domínio 

técnico-científico na venda de produtos deste âmbito. Com o constante 

lançamento de produtos inovadores nesta área, é necessário um 

conhecimento cada vez mais aprofundado e atualizado para que os clientes 

possam usufruir verdadeiramente de todas as vantagens que a 

maquilhagem pode oferecer. Pretende-se com este curso que os 

participantes, para além de conhecerem a realidade atual do mercado da 

maquilhagem em farmácia, consigam identificar as diferentes necessidades 

da pele e a abordagem terapêutica e corretiva, aperfeiçoando não só o 

aconselhamento e a venda dos produtos a diferentes tipos de pele e de 

cliente, bem como as suas técnicas de aplicação.  
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727 - Ciências Farmacêuticas 

● Formação contínua para a aquisição de novas competências; 

● Forma de organização e-Learning através da plataforma 

https://lisbonph.thinkific.com/. 

 

30 horas (disponível pelo período de 12 meses) 

Este curso é de frequência individual não se aplicando vagas, e o/a 

formando/a pode aceder em qualquer horário e local. 

Esta formação destina-se a profissionais e estudantes da área da saúde, tais 

como farmacêuticos, técnicos de farmácia comunitária, parafarmácia e 

técnicos de saúde, mas também a profissionais e estudantes de outras áreas 

que desejem adquirir conhecimentos sobre o assunto.

Para aceder a este curso, os/as candidatos/as devem cumprir com o 

seguinte: 

● Ter acesso a um computador (ou equipamento semelhante como 

tablet ou smartphone) com ligação à Internet (móvel ou fixa); 

● Um browser (programa para navegar na internet) como por exemplo 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome ou Apple Safari, 

atualizados com as últimas versões, sendo preferencial a utilização do 

Google Chrome; 

● Competências informáticas na ótica do utilizador. 

● O formando tem de realizar todas as atividades propostas na 

plataforma e-Learning, dentro dos prazos definidos. 

 

https://lisbonph.thinkific.com/
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No final desta ação de formação, os formandos serão capazes de: 

● Reconhecer o impacto do negócio da maquilhagem e a sua importância 

na atualidade farmacêutica; 

● Reconhecer a importância da maquilhagem em farmácia para a saúde e 

o bem-estar da sociedade; 

● Caracterizar as principais problemáticas da pele e a definir a intervenção 

personalizada de maquilhagem nestes casos (rosácea, pele sensível, acne, 

vitiligo, cicatrizes, quimioterapia); 

● Identificar as diferentes funções dos produtos de maquilhagem 

relacionados com a tez: aconselhar a escolha de produtos, técnicas e 

dicas de aplicação consoante o tipo de pele e cliente; 

● Identificar as diferentes funções dos produtos de maquilhagem 

relacionados com a cor (sobrancelhas, olhos, lábios, unhas): aconselhar a 

escolha de produtos, técnicas e dicas de aplicação consoante o tipo de 

pele e cliente; 

● Reconhecer a importância da desmaquilhagem: aconselhar a escolha de 

produtos, técnicas e dicas de aplicação consoante o tipo de pele e cliente; 

● Resolver casos práticos, utilizando técnicas de venda em farmácia; 

● Diferenciar necessidade de desejo. 

 

‘’O Boom do Negócio da 

Maquilhagem e asua 

Importância na 

Atualidade’’ 

● Evolução do 

negócio 

Maquilhagem; 

● Importância da 

Maquilhagem na 

Sociedade. 

● Reconhecer a evolução do 

negócio da Maquilhagem e 

o seu  impacto na 

sociedade; 

● Identificar a importância 

da Maquilhagem na 

autoestima; 

● Caracterizar o efeito 

sensorial da 

Maquilhagem. 

 

Visualização do 

módulo, 

consulta da 

bibliografia 

complementar 

apresentada e 

realização de 

um 

quiz sobre os 

conteúdos 

lecionados no 

módulo. 

 

02h00 
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‘’A Importância da 

Maquilhagem em 

Farmácia: 

Principais 

problemáticas da pele e 

a intervenção positiva 

da maquilhagem’’ 

● Definição de 

Cosmético; 

● Importância da 

Farmácia no 

apoio e auxílio da 

sociedade; 

● Principais 

problemáticas da 

pele e a 

intervenção 

positiva da 

maquilhagem 

(pele sensível e 

rosácea, acne, 

vitiligo, cicatrizes, 

efeitos da 

quimioterapia). 

 

● Identificar e definir o que é 

um produto cosmético; 

● Reconhecer a farmácia 

como um local de apoio e 

de auxílio à sociedade; 

● Reconhecer e caracterizar 

uma pele sensível; 

● Aconselhar produtos 

específicos de 

maquilhagem para uma 

pele sensível; 

● Reconhecer e caracterizar 

uma pele acneica; 

● Aconselhar produtos 

específicos de disfarce 

para uma pele acneica; 

● Reconhecer e caracterizar 

a patologia do vitiligo; 

● Aconselhar produtos 

específicos para a 

proteção e disfarce das 

manifestações visuais do 

vitiligo; 

● Reconhecer e distinguir os 

tipos de cicatrizes; 

● Aconselhar produtos 

específicos para proteção 

e disfarce de cicatrizes; 

● Reconhecer e caracterizar 

os efeitos físicos da 

quimioterapia; 

● Aconselhar produtos 

específicos para proteção, 

disfarce e embelezamento 

das consequências da 

quimioterapia. 

Visualização do 

módulo e 

realização de 

um 

quiz sobre os 

conteúdos 

lecionados no 

módulo. 

06h00 

‘’As diferentes funções 

dos produtos de 

maquilhagem - a tez: 

escolha de produtos, 

técnicas e dicas de 

aplicação consoante o 

tipo de pele e cliente’’ 

● Compreender a 

importância do equilíbrio 

da tez; 

● Aconselhar produtos de 

limpeza, hidratação, 

proteção, correção e 

uniformização específicos 

de pele oleosa e pele seca; 

Visualização do 

módulo, 

visualização de 

vídeos reais de 

aplicação de 

maquilhagem 

com diferentes 

objetivos e 

realização de 

um 

07h00 
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● Equilíbrio da tez 

de acordo os 

tipos de pele; 

● Correção e 

uniformização 

da tez; 

● Aconselhamento 

e técnicas de 

aplicação de 

produtos 

específicos da 

tez. 

● Compreender a 

importância da utilização 

do primer; 

● Aconselhar produtos  de 

uniformização de tez de 

acordo os tipos de pele e 

as suas técnicas de 

aplicação; 

● Aconselhar produtos de 

correção de tez de acordo 

o objetivo de correção e as 

suas técnicas de aplicação; 

● Aconselhar produtos de 

fixação na tez e as suas 

técnicas; 

● Aconselhar produtos de 

contorno (bronzer, blush e 

iluminador) de acordo as 

diversas tipologias de 

rosto e as suas técnicas de 

aplicação; 

● Aconselhar produtos de 

disfarce e as suas técnicas 

de aplicação em exemplos 

específicos como  acne, 

tatuagens e rosácea. 

quiz sobre os 

conteúdos 

lecionados no 

módulo. 

‘’As diferentes funções 

dos produtos de 

maquilhagem - a cor: 

escolha de produtos, 

técnicas e dicas de 

aplicação consoante o 

tipo de pele e cliente’’ 

● Embelezamento 

do rosto - efeitos 

da cor; 

● Aconselhamento 

de produtos e 

técnicas de 

aplicação 

específicos das 

sobrancelhas, 

olhos, lábios e 

unhas. 

 

 

● Aconselhar cuidados,  

produtos e técnicas de 

design de sobrancelhas de 

acordo as diversas 

tipologias de rosto; 

● Compreender a 

importância do cuidado 

específico dos olhos; 

● Aconselhar produtos de 

hidratação, proteção e 

embelezamento de olhos e 

as suas técnicas de 

aplicação; 

● Aconselhar produtos de 

hidratação, proteção e 

embelezamento de lábios 

e as suas técnicas de 

aplicação; 

Visualização do 

módulo e 

realização de 

um 

quiz sobre os 

conteúdos 

lecionados no 

módulo. 

07h00 
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● Aconselhar produtos de 

proteção e 

embelezamento de unhas. 

‘’A Importância da 

Desmaquilhagem: 

escolha de produtos, 

técnicas e dicas de 

aplicação consoante o 

tipo de pele e cliente; 

Casos práticos e 

técnicas de venda em 

farmácia ‘’ 

● Importância da 

limpeza da pele - 

utilização do 

desmaquilhante; 

● Aconselhamento 

de produtos e 

técnicas de 

específicos de 

limpeza; 

● Casos práticos e 

técnicas de 

venda em 

farmácia. 

● Reconhecer a importância 

da remoção da 

maquilhagem; 

● Aconselhar produtos de 

desmaquilhagem de 

acordo com o tipo de pele; 

● Aconselhar produtos de 

desmaquilhagem 

específicos de olhos; 

● Utilizar técnicas  como 

cross-selling com produtos 

de maquilhagem de venda 

em farmácia. 

Visualização do 

módulo e 

realização de 

um 

quiz sobre os 

conteúdos 

lecionados no 

módulo. 

06h00 

‘’Conclusão: 

a necessidade e o 

desejo’’ 

● Diferenciar 

necessidade de 

desejo. 

- Reconhecer o impacto 

psicossocial da maquilhagem na 

sociedade; 

- Reconhecer as vantagens da 

maquilhagem na Saúde e Bem-

Estar da sociedade. 

Visualização do 

módulo e 

realização de 

um 

quiz sobre os 

conteúdos 

lecionados no 

módulo. 

02h00 

● O curso decorre em ambiente e-Learning, através da plataforma Thinkific, 

disponibilizada pela LisbonPH. A partilha e transmissão dos conteúdos 

objeto de aprendizagem faz-se utilizando os métodos expositivo e 

demonstrativo, com recurso a vídeos dinâmicos; 

● Existe a apresentação de bibliografia complementar que pode ser 

consultada pelo formando autonomamente; 
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● O método interrogativo é também aplicado nas atividades de avaliação, 

através de testes formativos e sumativos. O formando apenas consegue 

avançar para o módulo seguinte se concluir com sucesso o teste do 

módulo anterior; 



 

Referencial do Curso e-Learning “Maquilhagem: A Atualidade no Mundo Farmacêutico” | LISBONPH 

• 

Toda a formação é avaliada de uma forma global, avaliando-se as 

aprendizagens, o desempenho da equipa, a satisfação dos intervenientes 

(formandos e formadores), bem como a eficácia das ações de formação. 

Assim, a metodologia da avaliaçao da formação é divida em dois pilares: o 

primeiro, através da avaliação formativa correspondente à avaliação técnico-

científica do conhecimento adquirido (de efeito diagnóstico e de efeito 

sumativo final) ; e o segundo, através da avaliação da satisfação da formação 

correspodente a: 

− Avaliação face ao curso do formando e do formador, através de um 

questionário final, preenchido no final da realização do curso; 

− Avaliação do desempenho do Coordenador Pedagógico afeto à 

formação, pelo Coordenador Geral, realizado através de um 

questionário em modleo próprio da LisbonPH no final do curso. 

• 

o 

No final da ação de formação é efetuada:  

Avaliação da satisfação face ao curso (a sua organização, conteúdos, equipa, 

etc.) do formando, através de um questionário de satisfação, preenchido no 

final da ação. 

Tipos e instrumentos de avaliação:  

Formativa (a conclusão do quiz formativo em cada módulo permite 

desbloquear o acesso ao módulo seguinte) e sumativa realizada no final do 

curso. O teste final é composto por perguntas de escolha múltipla com 

diferentes níveis de dificuldade. 

o 

− Competências adquiridas através do teste final de avaliação 

que visa testar as competências adquiridas ao longo do 

curso; 

− Cumulativamente, é obrigatória a realização de todas as 

atividades propostas na plataforma e-Learning. 

 

o 0% a 19% – Muito Insuficiente | 20% a 49% 

– Insuficiente | 50% a 69% – Suficiente | 70% a 89% – Bom | 90% a 

100% – Muito Bom
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o a classificação final corresponde à nota obtida 

no teste final de avaliação.

o considera-se que o formando concluiu com 

aproveitamento se obtiver uma nota final igual ou superior a 50%, 

tendo obrigatoriamente cumprido todas as atividades propostas 

na plataforma e-Learning. 
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Quando concluído o curso e aprovado no teste final de avaliação de 

conhecimentos, será fornecido ao participante uma declaração de 

participação no curso e-Learning, emitida pela LisbonPH. 

Para o bom desenvolvimento das sessões de formação fazem parte da 

equipa pedagógica:   

• Coordenadora Geral: Carolina Nunes; 

• Coordenadora Pedagógica: Ana Fernandes, que faz o                     

acompanhamento pedagógico dos formandos e suporte técnico no 

acesso à plataforma; 

• Formadora: Dr.ª Cristina Abreu (Pós-graduação em Business 

Administration in the Pharmaceutical Industry na  CATÓLICA-LISBON 

School of Business and Economics; Licenciatura em Ciências 

Farmacêuticas na Faculdade de Farmácia da Universidade de 

Coimbra, Certificado de Formação CAP pelo IEFP).

O curso decorre na plataforma eletrónica de aprendizagem da LisbonPH: 

https://lisbonph.thinkific.com/. 

• A plataforma da LisbonPH é responsiva, ou seja, funciona em 

diferentes equipamentos (computador, tablet, smartphone) e rege-se 

pelas seguintes normas: 

o O modelo pedagógico permite uma aprendizagem mais 

independente e flexível, adaptado ao ritmo de cada formando 

(podendo assim ser individual), com orientação, 

acompanhamento e avaliação por parte da LisbonPH; 

o As funcionalidades da plataforma permitem uma eficaz gestão, 

organização e execução da atividade formativa, desde a 

promoção das ações, às inscrições, à distribuição de conteúdos, 

materiais e informações, à gestão da interação entre a LisbonPH, 

formandos e formadores, nas diversas atividades com suporte, 

orientação e apoio de formandos, à apresentação de sugestões, 

reclamações e à partilha voluntária de ideias no fórum; 

o Os conteúdos inseridos na plataforma para as aprendizagens a 

realizar durante as ações de formação são acessíveis, legíveis, 

permitindo interação entre os conteúdos e o utilizador, flexíveis 

e autónomos, permitindo que o formando aprenda ao seu ritmo; 

https://lisbonph.thinkific.com/
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o Os conteúdos e atividades na plataforma asseguram um 

contínuo feedback ao formando sobre o seu estado de evolução 

na aprendizagem. Além de existirem atividades autónomas que 

fornecem feedback sobre os conhecimentos adquiridos (como 

por exemplo o quiz no final de um tema). 

• A plataforma permite o acesso de forma confidencial e exclusiva 

através de credenciais de acesso pessoais. 

 
 
 


