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Na actualidade, não é suficiente garantir o cumprimento das leis. O Compliance Officer tem de garantir que a
empresa seja capaz de operar e crescer de maneira ética e legal sem comprometer a sua eficiência
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• O impacto do Compliance Officer na estrutura organizacional: 
colaborações e interações com outros departamentos

• Relações institucionais e responsabilidades legais

• A implementação do programa de Compliance :  Procedimentos , 
plano de comunicação, seguimento, controlo e auditoria e 
estabelecimento de sanções disciplinares

Este evento foi muito interessante, abordou um assunto bastante atual e discutível.O Pedro foi
um bom comunicador e tornou este tema interessante e conseguiu a colaboração de todos os presentes
que partilharam os seus métodos de trabalho.”  ASTELLAS FARMA. Assistente 1ª ediçâo
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AS FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES DO COMPLIANCE OFFICER 
FARMACÊUTICO 

• A figura profissional do Compliance Officer dentro da Indústria
Farmacêutica
> Que posto ocupa no desenvolvimento, lançamento e ciclo de vida do 
produto
> Quais são e como evoluIrão as suas competências básicas
> O Compliance Officer e o Comité de Compliance

• O impacto do Compliance Officer na estrutura organizacional: 
colaborações e interações com outros departamentos
> Que interação tem o Compliance Officer com os restantes
departamentos
> Áreas técnico-científicas: I+D, Registos e Farmacovigilância
> Áreas comerciais: Marketing, Vendas, Comunicação, Business 
Development
> Relações institucionais e responsabilidades legais

• A implementação do programa de Compliance: como desenvolve-lo, 
executá-lo e geri-lo
> Políticas e procedimentos
> Formação
> Plano de Comunicação
> Seguimento, controlo e auditoria
> Mecanismo para o cumprimento dos standards
> Estabelecimento de sanções disciplinares
> Estabelecimento de metodologias de deteção e solução de problemas

O COMPLIANCE COMO UM ATIVO ESTRATÉGICO

• Porquê implementar regras de um bom Governo Corporativo

• Novidades legislativas em matéria de práticas de anticorrupção e anti 
suborno
> Que condutas podem ser consideradas como delitos
> A responsabilidade corporativa e a dos seus executivos
• Legislação sobre livre concorrência
> Como desenvolver uma política e procedimentos para a identificação, 
controlo e eliminação de práticas anti concorrência
> A problemática dos intercâmbios de informação e das actuações das 
associações de empresas

• O que é e que implicações decorrem do FCPA – Foreign Corrupt 
Practices Act dos Estados Unidos

• Aspetos práticos do Compliance Officer em relação a processos de 
aquisição, colaboração e licenças a terceiros
> Avaliação da empresa relativamente a riscos em matéria de Compliance 
em processos de Mergers & Aquisitions, Joint Ventures e outras formas
de colaboração empresarial
> Best Practices a seguir depois de qualquer uma destas operações
> Quais as responsabilidades pelas atuações de terceiros: partners, 
distribuidores

Desenvolver, executar e gerir o seu programa de 

COMPLIANCE no Setor Farmacêutico

PROGRAMA



BOAS PRÁTICAS DE FABRICO E BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO :  
Como garantir o compliance face às novidades legislativas

•Procedimentos para detectar e evitar a contrafação de 
Medicamentos

•Como garantir o cumprimento das Boas Práticas de Fabrico

•Saiba como garantir o cumprimento das obrigações no ciclo
completo de distribuição e transporte dos Medicamentos

> Como verificar que os seus processos e os seus fornecedores
cumprem com as GDP’s

•Chaves para a implementação de Boas Práticas de promoção de 
medicamentos

•Como cumprir a legislação e conseguir os objetivos de negócio
perseguidos no fabrico, na distribuição e na promoção de 
medicamentos

Desenvolver, executar e gerir o seu programa de 
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O seu formador

CURRICULUM ACADÉMICO
Licenciado em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade 
Católica Portuguesa, 1992
Inscrito na Ordem dos Advogados Portuguesa, 1994
Programa de Business and Administration (PDE), pelo AESE / IESE, 
2011
Programa Europeu de Desenvolvimento de Liderança da Pfizer, no 
INSEAD, Fontainbleau, 2005
Programa Contabilidade e Gestão Financeira, pelo Instituto 
Empresarial de Contabilidade e Economia, 1996

CURRICULUM PROFISSIONAL
Advogado/Consultor de Empresas
Advogado/Consultor da PLMJ de Março de 2015 até Outubro de 2016
Vice-Presidente do Instituto dos Advogados de Empresa da Ordem 
dos Advogados  desde Outubro de 2010 até Dezembro de 2016
Director Jurídicos da Pfizer Portugal (2003-2015)
Membro do Conselho de Administração da Pfizer Portugal (2003-
2014)
Advogado na Sociedade de Advogados Gonçalves Pereira, Castelo 
Branco & Associados – Cuatrecasas (1994-2003)
Consultor Jurídico e Fiscal na Arthur Andersen & Co (1992-1994)

Pedro Vale Gonçalves
Advogado/Consultor

Programa muito útil e bem conduzido 
pelo palestrante. O curso teve um 
elevado nível técnico e permitiu-me 
adquirir conhecimentos acerca de 
temas muito relevantes para a minha 
prática profissional.

Este evento foi muito interessante, 
abordou um assunto bastante atual e 
discutível.O Pedro foi um bom 
comunicador e tornou este tema 
interessante e conseguiu a 
colaboração de todos os presentes 
que partilharam os seus métodos de 
trabalho.
ASTELLAS FARMA

Comentários de assistentes nas formações  com o  
Dr Pedro Vale Gonçalves

“
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Desenvolver, executar e gerir o seu programa de
COMPLIANCE no Setor Farmacêutico

Lisboa, 12 de Outubro de 2017

LOCAL
Hotel Novotel Lisboa 
Avenida José Malhoa, 1

HORÁRIO
Os Assistentes serão recebidos às 9.00 h. 
O evento terá início às 9.15 h, terminando aproximadamente às 17.30 h. 

PREÇO
699 € + iva
O valor da inscrição inclui a documentação on-line, almoço e café

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

Organizado e desenhado por
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