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Adquira o conhecimento integral do ciclo de vida do medicamento  e uma 

visão global dos pontos críticos do negócio
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Consiga o necessário UP-TO-DATE com as últimas 

novidades legislativas e operacionais  que afectam 

o negócio farmacêutico
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OBJETIVOS

Consiga uma visão abrangente e atualizada dos assuntos regulamentares e operacionais com

uma linguagem técnica de fácil compreensão e que garanta um adequado desempenho das suas

funções

• Adquira o conhecimento integral do setor e uma visão global dos pontos críticos do negócio

• Domine o marco regulamentar actualizado dos medicamentos e da actividade farmacêutica

• Esteja familiarizado com os conceitos e exigências legais na sua Indústria

• Esteja completamente equipado para acompanhar alterações e progressos dentro da sua 

empresa e da própria indústria
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PROGRAMA
• O ciclo de Vida do Medicamento

• Ensaios clínicos

• Boas Práticas Clínicas

• Fases

• Intervinentes

• Registo e concessão de Autorização de Introdução no Mercado (AIM)

• Procedimentos

• Aprovação do preço do medicamento

• Cadeia de valor

• Relações instrirucionais e Market Access . Comparticipações

• Distribuição

• Mercado e tipos de produtos farmacêuticos

• A inovação na indústria farmacêutica

• Patente farmacêutica

• Contrafação

• Identificador único/Serialização

• Promoção e publicidade de Medicamentos

• Responsabilidade empresarial corporativa e pessoal

• Regulamento sobre Dados Pessoais

“Muito positivo , 

transversal a todas as 

áreas de relevância para 

o setor farmacêutico 

numa perspetiva juridica 

transparente e acessível “

BIOGEN PORTUGAL



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

Curso Ambiental da Universidade Católica de Lisboa, pela Associação Portuguesa do Direito do Ambiente, 1992

CURRICULUM PROFISSIONAL

Desde outubro 2017 até outubro 2019 Ethics & Compliance Officer Pharma Portugal and Country Privacy Advisor for 

Iberia & Israel na GlaxoSmithKline

Desde Março de 2015 até outubro de 2016 Advogado/ consultor da PLMJ

Vice-Presidente do Conselho de Administração do Instituto dos Advogados de Empresa da Ordem dos Advogados  

desde Outubro (2010-até à data)

Director de Assuntos Jurídicos da Pfizer Portugal (2007-2015)

Responsável pelo Departamento Jurídico 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

Corporate Lawyer and Business Consultant

O seu formador
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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 

599 € + 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*

PREÇO ESPECIAL PARA ASSOCIADOS DA ADIFA

Os associados da ADIFA beneficiam de um desconto de 15 % em relação ao valor normal da inscrição*

**descontos não acumuláveis


