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Com a colaboração da Organizado por Diamond Sponsor

Colaboração

O ponto de encontro para reforçar as relações 
com os colegas e os Industry Leaders

Networking

Os profissionais da Indústria num ambiente 
exclusivo para partilhar opiniões

Visão 2020

Uma agenda com Mesas redondas para 
construir o futuro

REVIEW 2018



“O evento é uma boa oportunidade para os profissionais de Assuntos Regulamentares, para debater 

“hot topics” e partilhar experiências

No geral, acho um óptimo evento para partilha de diferentes perspectivas dos vários profissionais. 

BOEHRINGER INGELHEIM
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“De grande importância perceber os diferentes funcionamentos e várias empresas e das funções

multidisciplinares de profissionais de assuntos regulamentares.

JOANA PAMA RES CONSULTORES
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“Evento Foi um sucesso em termos e conteúdo das apresentações e dos preletores escolhidos

LAB. VITORIA
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“Evento bem organizado. Excelentes apresentações. Boa seleção dos temas abordados pela sua

relevância e actualidade. 

Evento caracterizado pela possibilidade de partilha informal entre colegas da área regulamentar. 

SILFARMAPLUS
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“Dia muito interessante para debater a realidade dos profissionais dos Assuntos Regulamentares, 

como a “chave” de ligação entre as diferentes áreas da empresa. Muito útil. A continuar! 

A. MENARINI PORTUGAL
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Implementação em Portugal do ato delegado para a 

SERIALIZAÇÃO DO MEDICAMENTO 

CONVERSATIONS THAT MATTER:
101 maneiras de desenvolver uma carreira reguladora 

emocionante
Como desenvolver e manter a sua reputação profissional, a sua 

credibilidade , impacto e influencia no negócio

Como identificar os

RISCOS 

e garantir uma

comunicação efetiva dos mesmos

com a  direção geral

MESA REDONDA

A presença do profissional de RA 

em grupos multidisciplinares:

BEST PRACTICES  

Pontos chave no envolvimento

dos Regulatory Affairs nas

questões estratégicas da 

empresa, market access, 

inovação, investimentos e 

competitividade

O proceso de avaliação das 

novas AIMS , alterações, 

renovações e timings

• Como registar: apreciação/ 

dificuldades na tipificação das 

alterações

• Como afetam a parte comercial

From Benefit/risk 

evaluation to therapeutic 

added value:

A bridge that matters

Inscreva-se em                                         info@formiventos.com +351 912 570 003 www.formiventos.com
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The  Regulatory community in action 2018 : hot topics     



“Dia muito interessante para debater a realidade dos profissionais dos Assuntos Regulamentares, 

como a “chave” de ligação entre as diferentes áreas da empresa. Muito útil. A continuar! 

A. MENARINI PORTUGAL
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“Evento muito participativo e abrangente. Foco em muitos aspectos práticos do dia-a-dia, com 

partilha dos principais problemas e dificuldades regulamentares perante as autoridades. 

Foco nos novos desafios (Serialização) e panorama/preocupações que afectam transversalmente as 

empresas em Portugal. Muito interessante e a repetir!  

LABORATÓRIOS AZEVEDOS
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“Temas bastante pertinenentes e relevantes. É importante a partilha de experiências para promover

a entreajuda e para que possamos todos crescer e fazer um trabalho melhor nas nossas empresas. 

Realço o tema da Serialização do medicamento que me permitiu esclarecer algumas dúvidas e perceber

os últimos avanços. OWLPHARMA
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“Eventos e extrema importância para partilha de experiências e resolução de problemas

entre os colegas

PIERRE FABRE
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96 % Recomendam RD 2018 aos seus colegas

96 % Avaliaram o conteúdo da Conferência
como muito útil

97 % Puntuaram as oportunidades de 
networking como excelentes

94 %
Consideram a qualidade dos assistentes
como muito boa 
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“Muito interessante e proveitosa esta reunião de profissionais de Regulatory Affairs

Mais uma oportunidade de partilha de conhecimentos e experiências

ANGELINI
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“Acho Boa organização. Correu tudo de acordo com o previsto

A sala era adequada e tudo funcionou na perfeição (som, luz, projecção de slides)

O painel de oradores, os temas, as apresentações e as mesas de discussão foram interessantes e de 

grande qualidade

LILLY PORTUGAL
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“Vejo como útil a partilha de experiências de colegas com responsablidades muito semalhantes

às minhas

Aprendo sempre e levo ideias novas para melhorar a minha prática

QUILABAN
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“Vejo Muito bem organizado.Temas da manhã muito interessantes. BLUEPHARMA

“Assuntos complexos discutidos com pessoas válidas é sempre uma aprendizagem super eficiente. 

GREENMED

“O evento teve painéis muito interessantes. BOEHRINGER INGELHEIM
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“É extremamente útil a partilha de experiências e realidades entre colegas. 

Excelente organização.

Parabéns à Formiventos! 

TOLIFE
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“Muito interessante! Excelente oradores com partilha de conhecimento, na área do medicamento

APARD

“Excelente iniciativa. Importante partilha de experiências e conhecimentos

LECIFARMA
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“Um modo informal de discutir entre colegas temas e extrema importância e pertinência para o 

futuro da área regulamentar.

PFIZER
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Contamos consigo no 

RDAY 2019 


