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Com o apoio da 

Conhecimentos imprescindíveis  para acompanhar as mudanças  e progressos 

dentro da sua empresa e da própria indústria

Direito Farmacêutico

para não especialistas
Consiga o necessário UP-TO-DATE sobre as últimas novidades legislativas que 

afectam o negócio farmacêutico

Lisboa, 4 de julho de 2017

3ª Edição Revista e Atualizada



• Procedimentos de Registo e concessão de Autorização 
de Introdução no Mercado (AIM): nacionais e europeus

• Preço e financiamento público

• Avaliação económica

• Regulação de investigação, fabrico, comercialização e 
distribuição

• Responsabilidade jurídica

• Novo código da Contratação Pública, e novas diretivas
Europeas

• Patentes e propriedade intelectual

• Novo Regulamento Europeu de Proteção de dados

• Comércio paralelo de medicamentos

• Direito da concorrência

Direito Farmacêutico para não especialistas

PROGRAMA - Lisboa, 4 de julho de 2017
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OBJETIVOS DO CURSO

• Conheça as obrigações legais e deontológicas
que incidem no funcionamento diário da
indústria farmacêutica

• Consiga o necessário UP-TO-DATE sobre as
últimas novidades legislativas que afectam o
negócio farmacêutico

• Esteja completamente equipado para
acompanhar alterações e progressos dentro da
sua empresa e da própria indústria
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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 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)

Inscreva-se em        info@formiventos.com +351 91 257 00 03            www.formiventos.com

Pedro Vale Gonçalves
Advogado/Consultor

“Muito positivo , 
transversal a todas 
as áreas de 
relevância para o 
setor farmacêutico 
numa perspetiva 
juridica 
transparente e 
acessível “

BIOGEN PORTUGAL

O seu formadorO seu formador



LOCAL
Hotel Novotel Lisboa . Avenida José Malhoa, 1

HORÁRIO
Os Assistentes serão recebidos às 8:30 h. 
O evento terá início às 9:15 h, terminando aproximadamente às 17:00 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

Preços 
especiais 

para Grupos
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Direito Farmacêutico

para não especialistas


