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PATENTE FARMACÊUTICA Up-to-date : Patente europeia com 
efeito unitário e patentes biológicas
Lisboa, 1 de março de 2017

Os novos Desafios que se levantam face à caducidade de patentes biológicas e
Avaliação do impacto da introdução da patente europeia com efeito 
unitário (PEU)

Gestão Eficaz de Múltiplas Prioridades
Lisboa, 2 de março de 2017

Como melhorar as aptidões de tomada de decisões, mediante técnicas de 
priorização, delegação e execução de tarefas, em contextos de alta procura

Qualificação de Fornecedores e Auditorias a Subcontratados
Lisboa, 2 de março de 2017

“Muito pertinente e estremamente esclarecedor . Excelente abordagem do tema 
com exemplos importantes que ajudam a clarificar conceitos “ GRIFOLS PORTUGAL

Nova aproximação à VALIDAÇÃO de PROCESSOS
Lisboa, 8 de março de 2017

Análise das Novidades que traz a Nova Guideline da EMA : “ process validation for 
finished products – information and data to be provided in regulatory 
submissions”

Integração dos princípios e atividades da GESTÃO DO  RISCO 
no Sistema de Qualidade
Lisboa, 15 de março de 2017

Os assistentes terão a oportunidade de aprender o valor dos princípios do Risk 
Management, a integração no Quality Management System e como melhor utilizar 
os recursos disponíveis.

GESTÃO DE SINAIS DE SEGURANÇA
Lisboa, 16 de Março de 2017

Revisão do modulo IX das Boas Práticas de Farmacovigilância, que entrarão em 
vigor no Q1 de 2017.
Conduzido pela Dra Ana Sofia Martins , Direção de Gestão do Risco de 
Medicamentos . INFARMED

Análise de problemas e tomada de decisões
Lisboa, 22 de março de 2017

Adquiria uma metodología racional, para identificar, analizar e solucionar 
problemas, e o conjunto básico de Técnicas a aplicar nas diferentes etapas 
de um processo eficaz da análise de problemas e tomada de decisões
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4ª Edição : Boas Práticas de Distribuição e de Fabrico de 
Dispositivos Médicos
Lisboa , 21 e 22 de março de 2017

“Formação muito útil com informação privilegiada da Drª Fernanda Ralha, que domina a 
temática de GDP´s de DM´s.”TECNIFAR, S.A.

O impato na Indústria Farmacêutica do novo Regulamento de 
Proteção de Dados Pessoais
Lisboa, 4 de abril de 2017

As alterações que introduz o novo Regulamento , como irão afectar nas diversas àreas da 
empresa, e quais as medidas que devem ser implementadas.

CONTRATAÇÃO PÚBLICA na Indústria Farmacêutica e no mercado 
hospitalar
Lisboa, 5 e 6 de abril de 2017

Revisão das novidades do Novo Código de Contratação Pública e o seu impato na IF, assim 
como o esclarecimento dos pontos mais controversos, e o análise das Novidades nas 
diretivas Europeias, e o seu impato na IF.

FARMACOVIGILÂNCIA NA INTERNET E NAS REDES SOCIAIS
Lisboa, 27 de abril de 2017

O Módulo VI das Boas Práticas de Farmacovigilância inclui a obrigatoriedade de gerir as 
possiveis reações adversas que são comunicadas nas redes sociais. A Formiventos 
preparou esta formação especialmente para os profissionais da farmacovigilância, para 
melhorarem as técnicas de busca, seleção e extração de dados.

CONTROLO DE ALTERAÇÕES
Lisboa , 9 de maio de 2017

Como desenhar, organizar e implementar o processo de controle de alterações como 
parte essencial do Sistema de Qualidade

Uma revisão do impacto das novas Regulamentações nas 
Responsabilidades da QUALIFIED PERSON
Lisboa , 9 de maio de 2017

”O evento foi muito bem organizado e a formação dada bastante completa com 
oportunidade de troca de ideias e esclarecimento de dúvidas. A disponibilização do 
material também é bastante positivo “FARMÁCIAS HOLON

Direito Farmacêutico para não especialistas
Lisboa, 24 de maio de 2017

" Muito positivo, trasnversal a todas as áreas de relevância para colocar o setor 
farmacêutico numa perspetiva jurídica transparente e acessível " BIOGEN PORTUGAL
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Compliance Risk Management
Lisboa, 30 de maio de 2017

Como Evitar Litígios, Minimizar Riscos Jurídicos e Maximizar Oportunidades de Negócio

IMPUREZAS 
Lisboa, 30 de maio de 2017

o impato em diversos aspetos do ciclo do medicamento, com a implementação das 2 
novas guidelines : ICH Q38( R6) RESIDUAL SOLVENTS e ICH Q3D ELEMENTAL IMPURITIES

A Indústria e o Negócio Farmacêutico
Lisboa, 6 de junho de 2017

Adquira o conhecimento integral do setor e uma visão global dos pontos críticos do 
negócio : Modelos de negócio, intervenientes, Cadeia de Valor operativa 
e Funcionamento da Indústria e o Negócio Farmacêutico

Acordos de risco partilhado em tecnologias sanitárias e 
medicamentos
Lisboa, 6 de junho de 2017

Nesta formação temos como objetivo que os profissionais tenham a oportunidade de 
analizar os diferentes tipos de contratos que podem ser feitos, as caraterísticas de cada 
um, assim como as suas vantagens e desafios.

Pharma Life Cycle Management
Lisboa, 7 de junho de 2017

Como gerir a fase de maturidade dos produtos e estar preparado para a expiração da 
patente.
Planeamento de projetos de desenvolvimento e aumento do período de vida dos produtos

• workshop prático : NOTIFICAÇÃO DE SUPLEMENTOS NA 
PLATAFORMA

• Rotulagem Essentials . O ABC do Rotulagem
• Novel Foods 2018
• Promoção on-line de Suplementos Alimentares

Regulatory Affairs para não especialistas
Lisboa, 10 de outubro de 2017
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Impurezas

Curso en desenvolvimento

NEW

SUPLEMENTOS 
ALIMENTARES

Cursos en desenvolvimento
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