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1. OBJETIVO
A Tecnimede S.A. tem como objetivo desenvolver uma atividade formativa de carácter prático,
dirigida a médicos de Medicina Geral e Familiar, dividida em 6 Cursos (Osteoporose, Hipertensão
Arterial e Risco Cardiovascular, Dislipidemia, Incontinência Urinária, Dor, Curso by APMGF). Cada
um dos cursos será constituído por vários módulos formativos.
Ao longo de cada curso, serão apresentados questionários sobre os temas abordados em cada
módulo.
Após concluir cada curso, o participante receberá o seu Certificado de Conclusão.
Os três primeiros participantes que completarem os 6 cursos, respondendo, durante o período
definido, a todos os questionários apresentados no decorrer dos mesmos, poderão participar, com o
apoio da Tecnimede S.A., na 27th WONCA Europe Conference, que terá lugar em Londres.

2. CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE FORMATIVA
2.1. Período de participação e validade
O período de participação terá lugar entre 18 de maio de 2021 e 31 de abril de 2022.
Os vários cursos serão disponibilizados de forma sequencial ao longo deste período, de acordo com
a calendarização apresentada:
• Curso Osteoporose – 18 de maio de 2021
• Curso Hipertensão Arterial e Risco Cardiovascular – 16 de novembro de 2021
• Curso Dislipidemias – 16 de novembro de 2021
• Curso Incontinência Urinária – 1 de janeiro de 2022
• Curso Dor – 1 de março de 2022
• Curso by APMGF – 1 de abril de 2022
2.2. Forma de participação
Os médicos deverão assistir aos vários módulos e responder às perguntas dos questionários
apresentados, através da plataforma pcsacademy.pt desenvolvida para este projeto.
Cada módulo apresentará questões de escolha múltipla. No final de cada curso, há ainda lugar a um
teste final composto, igualmente, por questões de escolha múltipla.
Ao aceder pela primeira vez ao primeiro questionário do primeiro curso, começa a contar o tempo
que este leva a ser resolvido.
O participante só poderá avançar para o módulo seguinte após responder corretamente a todas as
questões apresentadas.
Após a submissão com sucesso do questionário, o tempo irá parar de contar.
A contagem do tempo é retomada, sempre que o participante iniciar novo questionário.

A partir do momento em que se resolve com sucesso o último questionário do último curso, irá cessar
a contagem do tempo acumulado de resolução dos vários cursos.

3. REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO
• O participante deverá registar-se na plataforma web pcsacademy.pt e responder com sucesso,
durante o período definido, a todas as perguntas de cada módulo e às perguntas do
questionário final de cada curso.
• O participante deverá ser médico de Medicina Geral e Familiar.
• O participante deverá aceitar as condições indicadas no RGPD, dando assim o seu
consentimento para facultar à Tecnimede os seus dados pessoais: nome, apelido, local de
trabalho, e-mail de contacto, número da Ordem dos Médicos.

4. SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES PARA A 27th WONCA EUROPE
CONFERENCE
Os participantes que cumpram os requisitos do ponto anterior serão elegíveis para participar na 27th
WONCA Europe Conference.
Para ficarem habilitados a um dos 3 prémios, os participantes devem completar cada um dos cursos
até à data em que é disponibilizado o curso seguinte. Ou seja, apesar de os cursos ficarem sempre
disponíveis, para efeito de atribuição de um dos prémios só serão selecionados os participantes que
completarem os cursos de acordo com as seguintes datas:
• Curso Osteoporose – deve ser concluído até 31 de agosto de 2021
• Curso Hipertensão Arterial e Risco Cardiovascular – deve ser concluído até 31 de dezembro
de 2021
• Curso Dislipidemias – deve ser concluído até 31 de dezembro de 2021
• Curso Incontinência Urinária – deve ser concluído até 28 de fevereiro de 2022
• Curso Dor – deve ser concluído até 31 de março de 2022
• Curso by APMGF – deve ser concluído até 31 de abril de 2022
NOTA: estas datas apenas são válidas para os participantes que queiram concorrer a um dos 3
prémios. Independentemente das mesmas, os cursos continuarão disponíveis na plataforma para
poderem ser realizados a qualquer momento, mantendo-se a atribuição de Certificado de Conclusão.
Terminado o período de participação, os tempos acumulados de resolução serão ordenados do mais
baixo para o mais alto e será atribuída uma inscrição aos 3 participantes que ocuparem as 3
primeiras posições, ou seja, aqueles que tiverem respondido corretamente a todas as questões em
menor tempo.
Os três primeiros participantes terão direito a participar, com o apoio da Tecnimede S.A., na 27th
WONCA Europe Conference, que terá lugar em Londres, de 28 de junho a 1 de julho de 2022.
No caso de o participante não cumprir os princípios ou não aceitar expressamente a participação na
27th WONCA Europe Conference, a Tecnimede S.A. poderá recorrer ao participante que se
apresente imediatamente a seguir na lista de classificações, e assim sucessivamente.

5. PROTEÇÃO DE DADOS DE CARÁCTER PESSOAL
Para participar na atividade formativa, o médico tem que ter aceite o Aviso Legal e a secção de
Proteção de Dados Pessoais na página de registo da PCS Academy 2021.

