
 

 

Regulamento 

1. A revista FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO lança o GAME OF FARMA (GOF) – O 

Jogo da Farmácia, sob a forma de jogo quiz online disponível através de 

acesso web.   

 

2. Esta iniciativa visa desenvolver o estudo e aplicação, por parte dos seus 

profissionais, de conhecimentos sobre o universo da Farmácia, 

abrangendo categorias tão distintas como: boas práticas de gestão; 

história; comunicação com o utente; acompanhamento 

farmacoterapêutico, entre outras. 

 

3. O jogo é destinado a todos os Farmacêuticos, Técnicos de Farmácia, 

Estagiários, Estudantes de Ciências Farmacêuticas e outros Profissionais 

do setor das Farmácias em Portugal.  

 

4. Cada jogador tem de criar uma conta pessoal, com um email válido, 

username e password. O espírito da competição é de caráter pessoal, ou 

seja, entre profissionais e não entre Farmácias. A criação de conta é feita 

em app.gamefarma.pt e validada através do endereço de email. Após 

a criação de conta, cada jogador terá acesso à temporada em cursol 

do GAME OF FARMA – O Jogo da Farmácia, na sua versão digital. 

 

 



5. GAME OF FARMA – O Jogo da Farmácia é constituído por uma 

temporada, que se renova anualmente. A competição para o ranking é 

contabilizada de 3 em 3 meses (estações). Em todas as temporadas e 

estações o jogo é constituído por 7 níveis, com 10 perguntas cada. 

 

6. A cada nova estação o ranking reinicia e todos os jogadores 

começam a acumular pontos a partir do zero. Cada temporada é 

constituída pelas seguintes estações: Verão (julho a setembro); Outono 

(outubro a dezembro); Inverno (janeiro a março) e Primavera (abril a 

junho). 

 

7. Pontuação: Por cada resposta correta, o jogador acumula pontos para 

o ranking, mesmo que não complete a 100% os níveis.  A rapidez de 

influencia os pontos conquistados. A pontuação máxima por resposta 

correta é 15 pontos.  

 

8. Prémios*:  

Prémio Farma Throne - Atribuído ao jogador que acumule mais pontos no 

total das 4 estações da temporada anual.  

Prémio Farma Knights - Atribuído aos jogadores que conquistem o 2º, 3º e 

4º lugares do ranking da temporada anual.   

Prémio GOF Warriors - Atribuído aos jogadores que conquistem do 5º ao 

10º lugares do ranking da temporada anual.   

Prémio Farma Warrior – Atribuído ao primeiro jogador que complete todos 

os níveis numa estação.  

Prémio GOF – Atribuído aos 3 primeiros lugares do ranking de cada 

estação.  

 

*Ao longo da temporada podem surgir novos prémios que serão 
devidamente comunicados aos jogadores pela organização.  

 

 



9. Prémios da Temporada 1:   

  Prémio Farma Throne* – Voucher de 1.900,00€ em formação no 

Programa        Executivo “Strategic Management & Innovation” do ISEG 

Executive Education.  

*O Prémio é atribuível apenas ao jogador que cumpra os critérios de 

elegibilidade da Instituição.  

                     Prémio Farma Knights 

2º lugar: Voucher de 400,00€ em formação na Escola de Pós-

Graduação em Saúde e Gestão. 

3º lugar: Voucher de 250,00€ em formação na Escola de Pós-

Graduação em Saúde e Gestão. 

4º lugar: Voucher de 150,00€ em formação na Escola de Pós-

Graduação em Saúde e Gestão. 

Prémio GOF Warriors – Voucher de 50,00€ em formação na Escola de Pós-

Graduação em Saúde e Gestão. 

Prémio Farma Warrior – Voucher de 250,00€ em formação na Escola de 

Pós-Graduação em Saúde e Gestão. 

 

Prémio GOF Verão 21’  

1º lugar: Voucher de 100,00€ em formação na Escola de Pós-

Graduação em Saúde e Gestão e Livro “Medicamentos, Alimentos e 

Plantas: As interações esquecidas?”  

2º lugar: Voucher de 50,00€ em formação na Escola de Pós-

Graduação em Saúde e Gestão e Livro “Medicamentos, Alimentos e 

Plantas: As interações esquecidas?” 

3º lugar: Livro “Medicamentos, Alimentos e Plantas: As interações 

esquecidas?”  

 

 



Prémio GOF Outono 21’  

1º lugar: Voucher de 100,00€ em formação na Escola de Pós-

Graduação em Saúde e Gestão e Livro “Crónicas da Farmácia – Volume 

1: 2011/2019”. 

2º lugar: Voucher de 50,00€ em formação na Escola de Pós-

Graduação em Saúde e Gestão e Livro “Crónicas da Farmácia – Volume 

1: 2011/2019”. 

3º lugar: Livro “Crónicas da Farmácia – Volume 1: 2011/2019”. 

 

Prémio GOF Inverno 22’ 

1º lugar: Voucher de 100,00€ em formação na Escola de Pós-

Graduação em Saúde e Gestão e Livro “Farmacêuticos 2020 – Os 

Desafios da Próxima Década”. 

2º lugar: Voucher de 50,00€ em formação na Escola de Pós-

Graduação em Saúde e Gestão e Livro “Farmacêuticos 2020 – Os 

Desafios da Próxima Década”. 

3º lugar:  Livro “Farmacêuticos 2020 – Os Desafios da Próxima 

Década”.  

 

Prémio GOF Primavera 22’  

1º lugar: Voucher de 100,00€ em formação na Escola de Pós-

Graduação em Saúde e Gestão e Livro “Medicamentos, Alimentos e 

Plantas: As interações esquecidas?”.  

2º lugar: Voucher de 50,00€ em formação na Escola de Pós-

Graduação em Saúde e Gestão e Livro “Medicamentos, Alimentos e 

Plantas: As interações esquecidas?”.  

3º lugares: Livro “Medicamentos, Alimentos e Plantas: As interações 

esquecidas?”. 

 



10. Critérios de atribuição dos prémios:  

Os colaboradores da Hollyfar, de empresas patrocinadoras e/ou 

parceiras do GAME OF FARMA, diretamente envolvidas no 

desenvolvimento do jogo, não podem receber prémios de jogo; 

Os vouchers da Escola de Pós-Graduação em Saúde e Gestão só 

podem ser atribuídos a profissionais de saúde. A validade dos 

vouchers é de 1 ano após a sua atribuição; 

Os livros editados pela Hollyfar só podem ser atribuídos a profissionais 

de saúde. 

 

11. A entrega dos prémios será acordada com cada um dos jogadores 

premiados.  

 

12. Todas as situações omissas serão analisadas e resolvidas pela 

organização. 

 

Para mais informações: 

Tel.: 21 811 01 00 
E-mail: gameoffarma@netfarma.pt 
www.netfarma.pt 
 

mailto:gameoffarma@netfarma.pt
http://www.netfarma.pt/

