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Sanofi lança “Training Academy”, uma plataforma 
de e-learning exclusiva para profissionais de 

farmácia  
 

Lisboa, 6 de setembro de 2021 – A unidade de Consumer Healthcare (CHC) da 

Sanofi lança hoje, 6 de setembro, a ‘CHC Training Academy’, uma nova 

plataforma de e-learning com formações creditadas pela Ordem dos 

Farmacêuticos e exclusiva para profissionais de farmácia. O objetivo é 

proporcionar a estes profissionais, ferramentas que lhes permitam aprofundar os 

seus conhecimentos e fortalecer o aconselhamento aos seus utentes. 

“Sabemos que as farmácias, pela sua proximidade com as pessoas, assumem 

um papel preponderante na sociedade, sendo, muitas vezes, a primeira fonte de 

aconselhamento dos utentes. Desta forma, identificámos a necessidade de 

contribuir para a capacitação destes profissionais de uma forma acessível, prática 

e dinâmica.”, afirma Carla Caravela, Shopper Lead Cough, Cold & Allergy da 

Sanofi CHC. 

Por exemplo, no que se refere a medicamentos para tosse ou constipações, cerca 

de 57% das decisões são tomadas na farmácia e 47% das pessoas pedem ajuda 

ao farmacêutico. O mesmo se observa no tratamento de patologias alérgicas, em 

que 50% dos utentes recorre ao aconselhamento destes profissionais. 

Com este projeto nasce também a “Márcia”, um avatar personalizado que irá 

ajudar os profissionais de saúde a aprofundar o seu conhecimento sobre as 

principais patologias passíveis de tratamento com medicamentos não sujeitos a 

receita médica, dispositivos médicos e suplementos alimentares. 

Formações certificadas, vídeos explicativos e informação científica atualizada é a 

proposta de valor da ‘CHC Training Academy’ e que apoiará os profissionais de 

farmácia na sua atividade diária. 
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Se é um profissional de farmácia poderá efetuar o seu registo e aceder 

gratuitamente à plataforma aqui: https://www.sanofi-chc-academy.pt/ 

 

 

 
 

Sobre a Sanofi 
 

 
A Sanofi dedica-se a apoiar as pessoas que lidam com desafios na sua saúde. Somos uma companhia bio 
farmacêutica global especializada em saúde humana. Agimos na prevenção da doença com as nossas vacinas e 
disponibilizamos tratamentos inovadores. Apoiamos tanto os doentes com doenças raras como os milhões de 
pessoas com doenças crónicas.  

  
A Sanofi e os seus mais de 100.000 colaboradores, distribuídos por 100 países, transformam a inovação científica 
em soluções de saúde em todo o mundo.  
  
Sanofi, Empowering Life! 

  
Em Portugal, a companhia está presente em todo o território nacional com cerca de 150 colaboradores e um 
portefólio distribuído por 4 áreas: General Medicines, Sanofi Genzyme (doenças raras, doenças raras hematológicas, 
oncologia, esclerose múltipla e imunologia) e Sanofi Pasteur (vacinas) e Consumer Healthcare (CHC).  
  
A Sanofi tem um plano de investimento ambicioso em investigação clínica. Ao longo de 2019/2020 a Sanofi 
redesenhou o seu portfólio de R&D, estando agora exclusivamente orientada para o desenvolvimento de produtos 
First in Class ou Best in Class. A nossa unidade de ensaios clínicos conta investir mais de 8,5 milhões de euros nos 
próximos anos em ensaios já aprovados para serem conduzidos no nosso país. Atualmente a Sanofi tem mais de 30 
ensaios clínicos (fase I a IV) a decorrer em Portugal, em cerca de 110 centros de investigação distribuídos por 25 
hospitais. A Sanofi Portugal está na linha da frente na Investigação Clínica, tendo aumentado de forma significativa a 
sua actividade nos últimos anos, estando a conduzir ensaios clínicos nas mais diversas áreas da Oncologia, 
Neurologia, Imuno-Alergologia, Dermatologia, Pneumologia, Otorrinolaringologia, Nefrologia e Doenças Raras, 
proporcionando aos doentes Portugueses o acesso a terapias completamente inovadoras.  
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