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A Formiventos tem vindo a contribuir desde 2012 para o 
desenvolvimento dos profissionais de Portugal colocando à 

disposição das empresas a nossa especialidade:

Soluções de Formação com a maior Qualidade

AOS NOSSOS CLIENTES , MUITO OBRIGADO !

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

“

info@formiventos.com +351 912 570 003                                      www.formiventos.com



INOVAÇÃO PROXIMIDADE COLABORAÇÃO SERVIÇO



Centramo-nos no Mercado

 Centramo-nos nas necessidades dos clientes, parceiros e

fornecedores

 Analisamos o mercado: Pesquisamos, escutamos,

observamos e aprendemos

 Possuímos um ponto de vista global

 Criamos boas oportunidades para aprender, para que as

pessoas se sintam inspiradas a dar em cada dia o melhor de si

mesmas

 Oferecemos uma variada carteira de produtos de qualidade

que se antecipam e satisfazem os desejos e necessidades dos

nossos clientes e do mercado

 Centramo-nos na criação de valor para os nossos clientes e

parceiros
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Trabalhamos de maneira inteligente

 Atuamos de forma urgente e proativa

 Estamos sempre abertos a alterações e mudanças

 Temos a coragem de mudar o nosso caminho quando é

necessário

 Tentamos ser sempre melhores

 Trabalhamos de forma eficiente com criatividade,

paixão, otimismo e diversão

 Gostamos de assumir riscos e encontrar melhores

formas de solucionar problemas
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Regemo-nos pela integridade e a responsabilidade

 Somos responsáveis pelas nossas acções, ou pela falta delas,

e aprendemos com os resultados

 Garantimos a Integridade nas relações com os

colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros, com um

comportamento ético, transparente e socialmente

responsável

 Observamos um excrupuloso cumprimento pelas leis,

regulamentos contabilísticos e financeiros, exigimos a todos

os nossos fornecedores e parceiros que sigam os mesmos

princípios

 Protegemos e garantimos a segurança dos dados dos nossos

clientes e parceiros e respeitamos a propriedade inteletual

do trabalho dos nossos oradores

 Esforçamo-nos por cuidar do meio ambiente

www.formiventos .com



Os nossos produtos
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A Formiventos conta com um comité assessor composto por uma seleção de profissionais
experientes nas suas respetivas áreas de conhecimento, com a missão de identificar, propor e
decidir os tópicos mais pertinentes e os conteúdos mais relevantes estando habilitados a partilhar
toda a sua experiência real com os nossos Clientes

• Dra. Fernanda Ralha . INFARMED
• Dra. Inês Ferreira . INCM – IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA
• Dra. Paula Sanches . GRIFOLS PORTUGAL, LDA
• Dr. Vitor Bizarro do Vale . Bizarro do Vale & Associado, SROC, L.da
• Dra. Helena Aldir Faria . Crisis Management Advisor
• Dr. Pedro Vale Gonçalves . PLMJ
• Dra. Sonia Ferreira . A MARTINS & FERNANDES S.A. GUERBET
• Dra. Teresa Salsa Carvalho . LABORATÓRIOS DELTA, S.A. ( GRUPO ROTTAPHARM | MADAUS
)
• Dra. Lúcia Grade Marzagão . GRUPO EDP
• Dr. Luis Fernandes . GRUPO ROTTAPHARM | MADAUS PORTUGAL
• Dra. Ana Mendes . QUILABAN
• Prof. Dr. António Miguel . PMSKILLS
• Dr. João Luis Folgado Afonso . VODAFONE PORTUGAL
• Dr. Raul Maia Oliveira . APARD

O Advisory Board
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Associações Oficiais 
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Os nossos clientes

A. MENARINI PORTUGAL CTSU - Sociedade de Advogados JUSTNAT, LDA. PFIZER
ABBVIE, LDA. CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA KRKA FERMACEUTICA UNIPESSOAL, LDA. PHARMAFFAIRS
ABBOTT LABORATORIOS DAICHII-SANKYO LABESFAL - LAB. ALMIRO SA (Fresenius-Kabi) PHAGECON
ACAIL GAS SA DIETIMPORT LABIALFARMA PIERRE FABRE PORTUGAL
ACCORD HEALTHCARE DISTRIFA - SOLUÇÕES DE SAUDE LABORATÓRIO VITÓRIA PRA HEALTH SCIENCES
AIRLIQUIDE DUPLAFARMA - PROD. FARMAC LDA. LABORATÓRIOS AZEVEDOS SA PRAXAIR
ALFA WASSERMANN LDA, ECO-NUTRACÊUTICOS, SA LABORATÓRIOS PFIZER PROSPA - LAB. FARMACÊUTICOS, SA
ALMIRALL PROD FARMACÊUTICOS LDA ERNST & YOUNG LABORSPIRIT PROPECUÁRIA, - VETERINÁRIA E FARMACÊUTICA, LDA.
AMGEN EXPANSCIENCE LEGALPHARMA, LDA. QUEENLABS ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS,LDA.
ANGELINI FARMACÊUTICA LDA. FARMAVAI LOGISTA, LDA. QUILABAN
ARCADIA INTERNATIONAL FERRAZ LYNCE LOGITERS LOGISTICA PORTUGAL SA RAUL VIEIRA
ASTELLAS FARMA, LDA. FRESENIUS KABI LUSOMEDICAMENTA / RECIPHARM RECIPHARM
ASTRAZENECA GENERIS FARMACÊUTICA MATERFARMA -PROD. FARMACÊUTICOS SA RECKITT BENKISER HEALTHCARE, LDA.
ATRAL CIPAN GILEAD MAIS FARMACIA ROCHE FARMACEUTICA QUIMICA, LDA.
AZENTIS GLAXOSMITHKLINE CH-PORD SAUIDE H MD PHARMA PROD FARMAC, LDA SANOFI PROD. FARMACEUTICOS
BA PHARMA GREENMED LDA MEDINFAR SERMAIL LOGISTICA INTEGRADA LDA
BANCO PRIMUS GRIFOLS MEDZEDIZ, UNIPESSOAL, LDA. SIDEFARMA
BASTOS VIEGAS, S.A. GRUPO MEDINFAR MEDIRM FABRICO E COM DE DISPOSITIVOS SILFARMAPLUS
BAXALTA PORTUGAL GRUPO SOUSA MERCK S.A. SILOAL
BAYER HASSE MIRAFARMA - SOC. COM. FARMAC. LDA SONAECOM SERVIÇOS PARTILHADOS
BENE FARMACÊUTICA HELM PORTUGAL MPS MARKFARMA, LDA, ST. JUDE MEDICAL (PORTUGAL)
BIO2 - REP. E COM. HOSPIRA PORTUGAL LDA MYLAN BGP PRODUCTS TECNIFAR
BIOGEN IDEC IFC SKINCARE PORTUGAL LDA NBC MEDICAL TECNIMEDE
BIOWELL EUROPE LDA INIBSA NUTRI.ADD HEALTHCARE ADVANCED TOLIFE  -Prod. Farmacêuticos, SA
BIZAFFAIRS ISUS - PRODUTOS FARMACÊUTICOS E OCIDENTAL SEGUROS TORRES & CA LDA.
BOEHRINGER INGELHEIM / J. GONÇALVES COELHO, LDA. OCP PORTUGAL UNILFARMA LDA.
BLUESCIENCE JABA RECORDATI OFTALTEC - INSTRUMENTOS CIRURGICOS DE VETLIMA
CICLUMFARMA JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA OM PHARMA VITALAIRE, S.A.
CIPAN JMS HOSPITALAR OMEGA PHARMA
COSMETEK JOHNSON & JOHNSON OVERPHARMA

A Formiventos tem vindo a contribuir desde 2012 para o desenvolvimento dos profissionais de Portugal colocando à disposição das empresas a nossa 
especialidade: soluções de Formação com a maior Qualidade

AOS NOSSOS CLIENTES, MUITO OBRIGADO !

www.formiventos .com



A opinião dos nossos clientes

“Formação muito bem conseguida, com 
formadores muito competentes e conhecedores do 
tema. Recomendo” . BAYER PORTUGAL

“A Formação é muito útil com uma oradora de 
excelência” . BENE FARMACÊUTICA

“Evento muito produtivo. Exemplos práticos muito 
úteis. Houve uma partilha de conhecimento muito 
eficaz. En termos gerais foi uma formação muito 
satisfatória” . BANCO PRIMUS

“Permitiu a aquisição de conhecimentos 
importantes e truques para aplicar os 
conhecimentos “  .  OCIDENTAL

“Evento muito bem organizado e fundamentado. 
Troca de experiências muito proveitosa com 
ambiente acolhedor e descontraído” . GENERIS 
FARMACÊUTICA

“Muito relevante e esclarecedor nesta fase de 
implementação de novas normas” . ALFA 
WASSERMANN, Lda.

“Muito bom, o formador, a sala, o local e os 
assistentes “ .  MYLAN BGP

“Muito interessante pertencendo o formador ao 
Infarmed a utilidade foi enorme” .  LOGITERS

“Tema bastante atual e com a formadora mais 
habilitada em Portugal para esta formação.” 
ALMIRALL PRODUTOS FARMACÊUTICOS , Lda.

“Fiquei muito satisfeita com a organização, espaço e 
conteúdo da formação” . LOGISTA , TRANSPORTES, 
TRANSITÁRIOS E PHARMA, UNIPESSOAL, Lda.

“O curso GDP´s de Medicamentos foi muito 
produtivo e com grande nível de interação. “ 
DAIICHI SANKYO PORTUGAL

“Gostei muito desta formação uma vez que foi sobre 
um assunto bastante atual e importante para todos 
os titulares de AIM e Distribuidores. Gostei também 
da escolha do palestrante . É sempre bom podermos 
interagir com um colaborador do Infarmed que nos 
pode esclarecer dúvidas na hora” .  ASTELLAS 
FARMA

“ O evento superou de forma bastante positiva as 
minhas expectativas iniciais, em termos de 
conhecimentos regulamentares e em termos práticos 
de aplicabilidade” . BAYER PORTUGAL

“Muito relevante para a função. E a forma de 
exposição aliada à vasta experiência do formador 
perimitiu um entendimento imediato dos conceitos” 
TECNIFAR

“Evento informal, interactivo, objectivo e muito 
interessante . VITALAIRE“

“Excelente !! Muito equilibrado entre a teoria e a 
prática . Saio da formação com o tema 
completamente desmistificado” . ANGELINI 
FARMACÊUTICA

“ Curso equilibrado, contemplando os aspetos 
teóricos e regulamentares essenciais, 
representados por exemplos práticos e 
esclarecedores. Boa oportunidade para troca de 
experiências” . ANGELINI FARMACÊUTICA

“Os temas foram muito relevantes e úteis.” 
GREENMED

“Muito útil, prático e interessante” . 
GLAXOSMITHKLINE

“Esclarecedor e produtivo, cumprindo a 
necessidade de actualização de modo contínuo.” 
OCP PORTUGAL, S.A.

“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

MUITO OBRIGADO PELA CONFIANÇA NO NOSSO TRABALHO
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