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Inscreva-se em 

Com o apoioda 

▪ Update Workshop: Novidades da ISO 13485:2016 (referente à versão anterior)
Lisboa , 26 de fevereiro de 2018

▪ ISO 13485:2016 Senior Management Briefing
Lisboa , 6 de março de 2018

▪ Quick briefing: Diferenças entre a ISO 13485:2016 e a Directiva de Dispositivos Médicos
Lisboa , 20 de março de 2018

▪ The Path Forward: O seu check-list detalhado para a implementação da A a Z
Lisboa , 11 de abril de 2018

▪ Update Workshop: ISO 13485:2016  Auditor Transition Training
Lisboa , 22 e 23  de maio de 2018

Formações específicas para o acompanhamento na transição ao ISO 13485
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A nova norma ISO 13485:2016 tem como objetivo garantir o cumprimento dos requisitos legais para todos os stakeholders

envolvidos no circuito dos dispositivos médicos. As suas alterações têm impacto nomeadamente nos sistemas de gestão de

qualidade dos fabricantes, na responsabilidade da gestão, gestão de recursos, realização do produto, medição, análise e

melhoria, bem como na aplicação dos princípios da gestão dos riscos para a qualidade nas atividades de produção,

monitorização, análise e distribuição dos dispositivos médicos.

OBJETIVOS DAS FORMAÇÕES

IDEIAS CHAVE 

• Identificação dos processos
• Determinação da sequência e interação entre os 

processos
• Determinação dos critérios e métodos para 

garantir que a produção e controlo dos processos é 
eficaz

• Identificação das atividades que requerem 
procedimentos

• Implementar medidas para manter a eficácia dos 
processos

• Avaliação e Gestão do Risco

ASSISTA A ESTAS FORMAÇÕES PARA:

• Conhecer os requisitos da norma aplicável ao seu tipo de
dispositivo médico e às atividades relevantes associadas

• Identificar os pontos-chave para a implementação da nova ISO
13485:2016

• Saiba quais as informações que devem estar definidas no
Manual de Qualidade

• Quais as medidas a implementar para avaliar a eficácia da
manutenção do sistema de qualidade

• Como validar, controlar, monitorizar, medir e analisar os
processos de acordo com as especificações aprovadas dos
produtos

• Como processos contratados a terceiros devem ser incluídos no
sistema de gestão da qualidade

• Como devem ser auditados os sistemas de gestão de qualidade
dos fabricantes
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Update Workshop: Novidades da ISO 13485:2016
Lisboa, 26 de fevereiro de 2018

Apresentamos uma formação muito específica para os responsáveis envolvidos no desenvolvimento dos sistemas
de qualidade, para identificar quais são as diferenças específicas entre a  ISO 13485:2003 / EN ISO 13485:2012 e 
a  ISO 13485:2016, nomeadamente no que respeita à segurança, gestão de risco, traceabilidade e CAPAS

OBJETIVOS DA FORMAÇÃO:

Analise as principais alterações introduzidas pela nova versão da ISO 13485, os novos requisitos, para identificar quais as adaptações que devem
ser feitas no seu Sistema de Gestão da Qualidade

• Novo enfoque na segurança  desde o desenho do produto e no funcionamento do DM
• Novos métodos de Gestão de Risco , incluindo o outsourcing
• Manutenção dos registos durante todo o life cycle do DM
• Ênfase na validação e verificação dos requerimentos regulamentares
• Controlo dos fornecedores – especialmente dos fornecedores críticos
• Serviço post-venda
• Maior foco na segurança electrónica
• Novidades nos manuais do utilizador e na formação
• Validação das interfaces de utilizador
• Novidades na manutenção dos registos da Gestão das reclamações
• Novidades nas acções de prevenção e correção – CAPAS
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HORÁRIO
Os Assistentes serão recebidos às 9.00 h. 
O evento terá início às 9.15 h, terminando 
aproximadamente às 17.30 h. 

PREÇO
499 € + iva
O valor da inscrição inclui a documentação on-
line, almoço e café
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ISO 13485:2016 Senior Management Briefing
Lisboa, 6 de março de 2018

Uma visão global dos conceitos da norma ISO 13458:2016 e como os requerimentos têm impacto nas operações
da indústria dos DM
Como líder, o seu compromisso e apoio são cruciais para o sucesso na implementação da ISO 13485:2016 
Medical Devices Quality Management System (QMS). 
Esta sessão foi desenhada para sublinhar ( destacar ) quais são as suas responsabilidades, fornecer uma melhor
compreensão das obrigações da sua organização, e  para que desenvolva os planos de ação certos para liderar ou
acompanhar a transição

OBJETIVOS DA FORMAÇÃO:

• Aplique a ISO 13485 como uma valiosa ferramenta para o negócio: Definições essenciais e terminologia para interpretar e aplicar os
requerimentos da ISO 13485:2016

• Questões relativas ao Quality Management System e  ao compliance 
• A aborgadem do processo
• Identificar os business drivers
• Conceitos-chave para escrever documentos efetivos
• Domine o papel da Gestão de risco
• Saiba como interpretar os objetivos da auditoria interna
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HORÁRIO
Os Assistentes serão recebidos às 9.00 h. 
O evento terá início às 9.15 h, terminando 
aproximadamente às 17.30 h. 

PREÇO
499 € + iva
O valor da inscrição inclui a documentação on-
line, almoço e café
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Quick briefing: Diferenças entre a ISO 13485:2016 
e a Directiva de Dispositivos Médicos
Lisboa, 20 de março de 2018

Uma visão específica e clarificadora das principais diferenças entre a norma ISO 13485 e a Nova regulamentação
de Dispositivos Médicos

OBJETIVOS DA FORMAÇÃO:

A indústria dos Dispositivos Médicos é imersa num período de grandes mudanças com a nova versão da ISO13485, assim como das novas
Directivas.

As mudanças exigem uma compreensão completa dos novos requisitos e planos robustos e eficientes para garantir que todos os novos requisitos 
sejam cumpridos dentro dos períodos de transição.

Cumprir os requisitos da ISO 13485:2016 pode ajudar os fabricantes a cumprir os requisitos da Diretiva implementando un sistema de Gestão da 
Qualidade, mas a ISO 13485:2016  e a  MDR têm requisitos específicos próprios, que deverão ser aderidos individualmente para conseguir a 
certificação.

Este curso irá discutir as áreas de alinhamento entre o ISO 13485: 2016 e o MDR, permitindo que você planeie uma transição eficiente para a 
norma ISO 13485: 2016 e os novos regulamentos.
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HORÁRIO
Os Assistentes serão recebidos às 9.00 h. 
O evento terá início às 9.15 h, terminando aproximadamente às 17.30 h. 

PREÇO
499 € + iva
O valor da inscrição inclui a documentação on-line, almoço e café
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The Path Forward: O seu check-list detalhado para a 
implementação da A a Z
Lisboa, 11 de abril de 2018

Assistindo a esta formação conseguirá fazer o seu plano documentado, detalhado e específico para as necessidades da sua organização.

O Plano fornecerá os detalhes necessários para que a sua organização atinja dois objetivos:
1) Cumprir os requisitos da ISO 13485:2016 e fornecer provas de que os requisitos foram cumpridos
2) Obtenha os benefícios da certificação ISO 13485:2016, focados na sua organização, nos clientes e nos reguladores

A formação foi desenhada para fornecer aos participantes os conhecimentos necessários e as etapas detalhadas do processo para habilitá-
los na efectiva implementação do Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com os requisites da certificação.

A formação apresenta os conhecimentos necessários para compreender, desenvolver e implementar o QMS.

OBJETIVOS DA FORMAÇÃO:
• Conheça os requisitos para o alinhamento entre o QMS e os requisitos regulamentares.
• Domine as etapas que a sua organização deve seguir para actualizar o seu QMS actual e atingir os requisitos da ISO 13485:2016.
• Saiba quais as etapas que a sua organização deve atingir para actualizar o seu QMS para adaptá-lo aos requisitos da  ISO 13485:2016.
• Compreenda como identificar as oportunidades e gerar valor acrescentado para a sua organização com a implementação da norma ISO 13485:2016.
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HORÁRIO
Os Assistentes serão recebidos às 9.00 h. 
O evento terá início às 9.15 h, terminando aproximadamente às 17.30 h. 

PREÇO
599 € + iva
O valor da inscrição inclui a documentação on-line, almoço e café
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Update Workshop: ISO 13485:2016  Auditor Transition Training
Lisboa, 22 e 23  de maio de 2018

Conheça os requisitos específicos da ISO 13485:2016, desde a perspectiva do auditor interno e externo, focando-se especialmente nos
conceitos que serão críticos e difíceis de auditar.

Saiba como auditar os requisitos regulamentares, qual o impacto das mudanças no programa de auditoria interna da organização, como
auditar a traceabilidade e a transferência de projetos. Inclui o processo de auditoria, a validação de sistemas e a preparação para a 

realização das suas auditorias.

OBJETIVOS DA FORMAÇÃO:
• Compreenda as diferenças entre a ISO 13485:2012 e a  ISO 13485:2016 e como isso afetará as abordagens existentes para a auditoria
• Os papéis e responsabilidades do auditor interno
• Best practices para realizar uma auditoria interna do QMS de acordo com os requisitos da norma EN ISO 13485.2016 
• Gere valor ascrescentado para a sua organização e melhore a eficácia do QMS
• Saiba identificar os requisitos de alinhamento entre o novo QMS  da ISO 13485  e os requisitos regulamentares
• Como planificar as auditorias e desenvolver check lists efectivos
• Avalie os resuldados da auditoria e determine as conformidades e as não-conformidades para reportar os resuldados com precisão,  agregando

valor ao negócio
• Determine quais as acções corretivas e os responsáveis pela implantação
• Como fazer o seguimento e verificar a eficácia das acções corretivas efetuadas
• Como abordar as falhas comuns em auditoria interna na indústria dos Dispositivos Médicos
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HORÁRIO
Os Assistentes serão recebidos às 9.00 h. 
O evento terá início às 9.15 h, terminando aproximadamente às 17.30 h. 

PREÇO
899 € + iva
O valor da inscrição inclui a documentação on-line, almoço e café
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A SUA FORMADORA

Dra Carla Gomes

Lead Auditor; Trainer; Consultant; 

Lead Auditor Auditor(IRCA) : ISO 9001; 

OHSAS 18001; ISO 13485 Medical Devices

Quality Director (Medical Devices)

PMH - Produtos Médico Hospitalares, SA

Coordenadora, Formadora e Consultora na área das Normas (Qualidade / SHT / Ambiente)

Auditor ISO 9001/OHSAS 18001.Empresa Internacional de Certificação

Technical Manager / Auditor.AENOR
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Com o apoioda 

▪ Update Workshop: Novidades da ISO 13485:2016 (referente à versão anterior)
Lisboa , 26 de fevereiro de 2018                                                                                                                      499 € + IVA

▪ ISO 13485:2016 Senior Management Briefing
Lisboa , 6 de março de 2018                                                                                                                      499 € + IVA

▪ Quick briefing: Diferenças entre a ISO 13485:2016 e a Directiva de Dispositivos Médicos
Lisboa , 20 de março de 2018                                                                                                                      499 € + IVA

▪ The Path Forward: O seu check-list detalhado para a implementação da A a Z
Lisboa , 11 de abril de 2018                                                                                                                      599 € + IVA

▪ Update Workshop: ISO 13485:2016  Auditor Transition Training
Lisboa , 22 e 23  de maio de 2018                                                                                                                      899 € + IVA
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LOCAL
Hotel Novotel Lisboa . Avenida José Malhoa, 1

PREÇO ESPECIAL PARA ASSOCIADOS DA APREFAR
Os associados da APREFAR beneficiam de um desconto de 15 % em relação ao valor normal da inscrição

Certificado de Assistência
A todos os assistentes que assim o desejarem, será enviado eletrónicamente um Certificado de Assistência


