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QUALIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO da 

CADEIA DE FRIO 

• Validação da Temperatura/ Humidade no Armazém e no Transporte

• Controlar e monitorizar as variações

• Garantir a estabilidade térmica na cadeia de frio

• Elaborar o relatório de validação

Lisboa, 28 e 29 de março de 2017
Com o apoio da 

Com as Novas GDP de Medicamentos e de Dispositivos Médicos, obter a 
qualificação para o armazenamento e transporte tem se tornado um passo crítico 
para garantir a qualidade e integridade dos produtos



PRINCIPAIS RAZÕES PARA PARTICIPAR NESTA AÇÃO:

 Avaliar que efeitos terão as novas regras das GDP na cadeia de 
distribuição logística

 Controlar e monitorizar as variações da temperatura dos 
produtos em todas as etapas da distribuição

 Garantir a estabilidade térmica na cadeia de frio

 Elaborar o relatório de validação com os dados de apoio de 
testes recompilados do mapeamento da temperatura, resumo 
de dados, relatórios de dados de equipamentos, quadros de 
registros e conclusões

Curso especialmente 
elaborado para 

LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS, 

DISTRIBUIDORES e OPERADORES 
LOGÍSTICOS

> Diretor Técnico

> Diretor de Logística

> Regulatory Affairs Manager

> Responsável de Qualidade

> Responsável de Validação

> Diretor de Distribuição

> Responsável de Armazém

CONTEÚDO DO WORKSHOP:

1. Check list regulamentar : aspetos críticos da Nova  legislação

2. Items fundamentais na Validação da Temperatura/Humidade no 

Armazém e no Transporte

3. Caso Prático dum processo completo de Validação de Temperatura

4. Exercícios Práticos Hands-On

5. Visita técnica à Logifarma : Verificação "in loco" duma operação 

que cumpre a legislação em vigor.
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QUALIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO da  CADEIA DE FRIO com as Novas GDP         
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Muito relevante para a função. E a forma de exposição aliada à vasta experiência do 
formador permitiu um entendimento imediato dos conceitos.” TECNIFAR. 

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.” ASTELLAS FARMA

Asssitentes a cursos da Formiventos
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Os comentários dos clientes,a sua garantia de Qualidade
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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 por curso
799 € + IVA
O valor da inscrição inclui a documentação on-line 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

Workshop Prático + Visita Técnica

qualificação e validação da 

CADEIA DE FRIO 

com as Novas GDP

Lisboa, 28 e 29 de março de 2017


