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Com a colaboração da  Organizado por  REGULATORY  

DAY 2018 
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Diamond Sponsor 



 
No próximo mês de Fevereiro o 2º Fórum  REGULATORY DAY 2018 dá as boas-
vindas aos assistentes, oradores e patrocinadores  que participarão nesta 
iniciativa da Formiventos, com o objetivo de consolidar um espaço para partilhar  
informação,  desafios, oportunidades e experiências. 
 
Ao longo do ano sondámos os profissionais durante os nossos cursos e através de 
todas as nossas atividades diárias  de investigação para  identificar quais são os 
desafios atualmente colocados aos profissionais. 
 
Cientes deste conhecimento preparamos um programa de conferência que 
esperamos vá de encontro aos seus interesses e constitua uma mais valia para si, 
para além de ser um ponto de encontro e networking descontraído para partilhar 
com os seus  colegas. 
 
Contamos consigo!  
 

formiventos.com 912 570 003 geral@formiventos.com 

    Bem-vindos 
Mais uma vez a Formiventos 
preparou a sua Conferência 
Anual, ponto de encontro da 
comunidade dos profissionais 
de Regulatory Affairs, 
Compliance e Qualidade da 
Indústria Farmacêutica, para 
fazer o balanço do ano e 
perspectivar o futuro.  

    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 
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AGENDA  RD 2018 

26 de fevereiro 27 de fevereiro 28 de fevereiro 

WORKSHOP 1 
 
LIDERANÇA, 
COLABORAÇÃO E 
PARTICIPAÇÃO POSITIVA 
EM  EQUIPAS 
MULTIFUNCIONAIS 

 
CONFERÊNCIA 

REGULATORY 

DAY 

2018 

WORKSHOP 2 
 
A COMUNICAÇÃO 
CARISMÁTICA: LIDERAR É 
INFLUENCIAR PESSOAS DE 
FORMA ÉTICA, 
CONSEGUIR RESULTADOS 
ATRAVÉS DAS PESSOAS 
 



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  

RD 2017:  the  Regulatory community in action 

RD 
2017 
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“Achei uma ótima iniciativa. Estarei presente numa próxima iniciativa igual” 
  
“Foi um evento dinâmico, temas interessantes, dúvidas esclarecidas” 
  
“Excelente partilha de experiências e interação com os oradores ” 
  
“Gostei muito da partilha de experiências entre os vários intervenientes, oradores e 
plateia” 
  
“Um excelente dia regulamentar. A repetir ! ” 
“Considero que o evento foi de facto muito bom, muito bem organizado e com 
excelentes temas. Todos os oradores tiveram uma boa prestação e os assistentes 
participaram bastante, com uma troca de experiências muito positivas” 
  
”Networking muito importante, actualização de conceitos de acordo com as mais 
recentes novidades na legislação” 
  
” Excelente iniciativa. A repetir anualmente ” 
  
“Formato muito interessante, de partilha de conhecimentos e experiências ” 
 
“O painel de oradores foi bastante rico ” 
  
“Bons oradores num evento de grande interesse ” 

 
 

Comentários dos assistentes da edição 2017 



 

 

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      



PROGRAMA da CONFERÊNCIA  
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8.45 Receção dos assistentes e entrega da documentação 
 

9.20 ABERTURA DO ENCONTRO  e  BOAS-VINDAS pela Presidente das jornadas  

 

Dra Paula Sanches 

Technical Direction at GRIFOLS Portugal, Lda.  

Ch of the Board at APREFAR 

 

 

9.30 PAINEL DE ESPECIALISTAS : O processo de avaliacão das novas AIMS, alterações tipo I e II, renovações e timings: 

• Como registar: apreciação/ dificuldades na tipificação das alterações 

• Como afetam a parte comercial 

 

Com a participação de  

 

 

                            Dra Marta Carreira                                               Dra .Ana Margarida Andrade                                           Dra Emilia Barreiros 

                            Regulatory Affairs                                                 Regulatory Affairs Manager                                            Regulatory Affairs Manager  
                            Laboratórios Atral, S.A                                          Owl Pharma Consulting                                                   Bluescience 

10.00 From Benefit/risk evaluation to therapeutic added value: A bridge that matters 

 

ORADORA:   

 Dra Ana Paula Amorim . Institutional Relations And Market Access Director. Servier Portugal 

RD 
2018 

 



PROGRAMA da CONFERÊNCIA  
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10.30 Regulatory Intelligence in action : Desenvolvimento e execução de  planos e estratégias regulamentares para garantir a excelência 

operacional e facilitar as decisões do Management no cumprimento dos Planos estratégicos da empresa: A EXPERIÊNCIA em BIAL  

 

ORADORA :   

Dra Paula Costa .Director Regulatory Affairs . BIAL  
 

11.00 NETWORKING COFFEE 

11.30 Implicações para os RA da implementação em Portugal do ato delegado para a SERIALIZAÇÃO DO MEDICAMENTO  
 

 

ORADOR :   

Dr António Dias . Director of Regulatory Affairs . Bayer Portugal SA 

QUESTIONS & ANSWERS : 

Os assistentes podem participar diretamente na sessão fazendo comentários e perguntas, e partilhando as suas experiências 

12.30 
 

Best practices to make labelling easy and error free 

• Avoiding Labelling Misprints 

 

  ORADOR :   

                                  Marc Chaillou 

                               International Markets Manager 

                               Schlafender Hase 

13.00 ALMOÇO  
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PROGRAMA da CONFERÊNCIA  

 
 
 

 
 

 

 
14.30 
 

CONVERSATIONS THAT MATTER ( mesa redonda ) : 

101 maneiras de desenvolver uma carreira reguladora emocionante: Como desenvolver as competências necessárias para 

posicionar o RA como um sócio estratégico nas organizações 
• Na nova realidade empresarial, com a presença dos RA nas equipas transversais , quais são as habililidades de gestão e comunicação chaves  

• Como desenvolver , cuidar e potenciar  a sua reputação profissional, a sua credibilidade , impacto e influencia no negócio 

• Preparação, formação e proposta de valor: como ser uma referência de valor na minha área e um interlocutor competitivo e competente no negócio 

• O equilibrio entre a qualidade, rigor e a orientação ao detalhe, uma atitude mais proactiva e a busca da criatividade nas proportas alternativas 
• A evolução dos profissionais de RA até posições de acesso com perfis mais comerciais 

Moderadora do Painel: 

 

Dra Sónia Ferreira 

Regulatory Affairs Manager  

A Martins & Fernandes 
 

Com a participação de  

 

                             Dra Olga Louro                                                  Dra Inês Perdigão                                                                 Dra Rita Prazeres 

                             Senior Regulatory Affairs                                 Assuntos Regulamentares & Produção                                Head of Pharmaceutical Affairs  

                             GSK                                                                    VETLIMA                                                                                 AUROVITAS PORTUGAL 

 

                    

                            Dra Helena Paradela                                                                                      Dra Célia Sales 

                            Diretora do Centro de Competência                                                             Head of Regulatory Affairs  

                            de Regulatory Affairs para META e Ibéria                                                     Pfizer Essential Health 

                            HELM PORTUGAL 

 

15.30 NETWORKING COFFEE 

RD 
2018 
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PROGRAMA da CONFERÊNCIA  
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16.00 

MESA REDONDA 

A presença do profissional de RA em grupos multidisciplinares: BEST PRACTICES   
• Best practices para planear as atividades para desenvolver e otimizar recursos e custos 

• Pontos chave no envolvimento dos Regulatory Affairs nas questões estratégicas da empresa, market access, inovação, investimentos e 

competitividade 

• Como avaliar e comunicar o impacto das regulamentações sobre decisões de investimento. 

 

Moderadora do Painel: 

 

Dra Paula Sanches 

Technical Direction at GRIFOLS Portugal, Lda.  

Ch of the Board at APREFAR 

 
Com a participação de  

Dra Dina Caldeira                                                       Dra Helena Ferreira                                                      Dra Ana Luísa R. Santos 

Pharm. Aff. M & Tec. Dir.                                            Regulatory Affairs Manager                                          Diretora Técnica  

Vitalion. Pharm. Aff. M.                                               & Technical Director                                                     IFC Skincare Portugal               

Laboratórios Vitória/Faes Farma                              STADA Group (Ciclum Farma - PT) 

 

                             Dra Fernanda Mendes                                                 Dra Inês Mata 

                             Regulatory Affairs                                                      Regulatory Affairs Officer 

                             & Market Access Manager                                          Bene farmacêutica 

                             Pierre Fabre Portugal 
 

 

17.00 ENCERRAMENTO do REGULATORY DAY 2018 
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 +70 
assistentes 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 29 

oradores 

formiventos.com 

 
 
 

Schlafender Hase® is the global leader in computer-driven 
proofreading. Our Text Verification Tool® (TVT) is the 
international benchmark for accurate and user friendly text 
and graphic verification. Regardless of the file format, size or 
language TVT is capable of comparing files within seconds.  
It is currently used by the world’s leading pharmaceutical 
and medical device companies as well as numerous 
regulatory bodies to ensure compliant, error-free and 
consistent packaging. TVT allows users to compare text and 
graphics with one solution. It is ISO 9001:2008 certified, 21 
CFR Part 11 and Annex 11 compliant.  
  
 www.schlafenderhase.com 

Silver  Sponsor 

Diamond Sponsor 

http://www.schlafenderhase.com/


 

PROMOVA OS SEUS NOVOS PRODUTOS E SERVIÇOS ENTRE O SEU PÚBLICO-ALVO 
 

O Regulatory Community  Meeting  oferece soluções flexíveis e personalizadas para optimizar o seu investimento.  
 

 

Speaking Opportunities 
 

Branding Packages 

Demostre o seu know-how e a sua liderança junto do seu público 
alvo.: Posicione a sua empresa e partilhe a sua experiência 

 
•Modere ou participe nos Panéis de Especialistas e nas mesas 

redondas e interaja com a  audiência presente 
•Apresente uma key note session 

Aumente a notoriedade da sua marca e garanta que a sua empresa 
tem uma presença personalizada 

 
•Conference Bag Sponsor 

•Delegate Badge/Lanyard Sponsor 
•Canetas e blocos  
•Stand customizado 

 

 

Hospitality Packages 
 

1 to 1 Meetings & Networking 

 
 Adquira a máxima visibilidade com o patrocínio dos momentos de 

networking  
  

•Networking Coffee Break 
•Networking Lunch  

 

PATROCINE 
Contate agora com  Ana Cristina 

Guerreiro 
Ana.guerreiro@formiventos.com 

O evento fornece a oportunidade de se reunir com os 
atuais e  potenciais clientes e parceiros 

Aproveite o evento para fazer networking de alto nível 

 



 
 

O papel do RA tem evoluído desde um papel técnico e de apoio até um papel estratégico e de negócio, integrado no ciclo 
completo  de vida do produto. 
O papel do regulatory per se é um papel com uma clara orientação para a qualidade, que se tem expandido desde as 
primeiras etapas da cadeia de valor nas organizações até as etapas de marketing e vendas, e muito mais perto das equipas 
de projeto. Assim , já é comum nas equipas, contar com uma pessoa da equipa regulamentar. 
 
As mudanças nos modelos de negócio na Indústria Farmacêutica têm feito evoluir a organização interna e a estratégia para 
um trabalho em equipas transversais. 
A presença dos RA nas equipas transversais requer dos profissionais de RA  umas competências de planeamento e controlo 
mais complexas, como por exemplo o project management, capacity management e portfolio management. 
 
Nesta nova realidade é imperativo desenvolver competências e habilidades de gestão  e comunicação, para além de novas 
competências em gestão de Projetos e estratégia. 
  

Com o principal objetivo de oferecer valor acrescentado e benefício para os assistentes, a Formiventos tem preparado para 
si duas formações, que esperamos sejam do seu interesse: 
 

WORKSHOP 1 - LIDERANÇA, COLABORAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POSITIVA EM  EQUIPAS  MULTIFUNCIONAIS 
WORKSHOP 2-A COMUNICAÇÃO CARISMÁTICA: LIDERAR É INFLUENCIAR PESSOAS DE FORMA ÉTICA, 
CONSEGUIR RESULTADOS ATRAVÉS DAS PESSOAS 
 
 
 
 
 

RD 
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WORSHOPS RD 2018 



WORKSHOP 1 
LIDERANÇA, COLABORAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POSITIVA EM   
EQUIPAS MULTIFUNCIONAIS 
 

 
 
 

 
 

 

 
14.30 
 

COMO MELHORAR A SUA PARTICIPAÇÃO NAS EQUIPAS MULTIFUNCIONAIS DE ALTO DESEMPENHO PARA INCREMENTAR  A PRODUCTIVIDADE 

E A EFICÁCIA DAS EQUIPAS  : a importância  de criar um ambiente de confiança, que possibilite a partilha  onde as pessoas se apoiem resultando uma 

sinergia colectiva para conseguir resultados para além do esperado em produtividade e eficácia 
 

Neste tipo de equipas, os membros unem-se para resolver os problemas com o objetivo de propor medidas de melhoria que afetam mais de uma área 

determinada funcional. São pessoas vistas como parceiras da organização, capazes de conduzi-la à excelência e ao sucesso, colocando os seus esforços, 

dedicação, comprometimento e avaliação de riscos na expectativa de conseguir resuldados eficazes 

Equipas Multifuncionais de Alto Desempenho, como Liderar e Gerir? 
O papel do Líder/ Coach nos diferentes estágios por que passam as 
Equipas 
  
Os 4 papéis do Líder 
Dar a clareza da visão, o poder do propósito, a força da intenção e 
objectivos inegociáveis 
A ATITUDE VENCEDORA 
Os 8 motivadores Humanos e as necessidades fundamentais. 
Como definir e concretizar objectivos inegociáveis 
Acção com Energia e determinação 
Garantir a Coesão e o alinhamento 
Assegurar que a Equipa compreende a missão e se compromete 
A” Conta Bancária da Emoção” 
   
Autonomizar e Valorizar a Equipa 
Desenvolver as Competências de Liderança 
Condição para a Autonomização 
Avaliar Desempenho, recompensar e celebrar 
Viver os valores 
Mentalidade Abundante 

O Poder dos Hábitos de Alto Desempenho 
O Caminho simples para a Produtividade 
Desbloquear possibilidades 
Viver o ciclo da responsabilização e a alavancagem do Conhecimento 
Planear é trazer o Futuro para o Presente 
O Efeito Dominó- a única coisa 
Os 4 Ladrões do Tempo 
Viver por prioridades – First Things First 
A lei dos 80/20 
 
Plano de Acção (Objectivos/ Plano/Execução/ Medição/Afinação) 
Sistemas e Metodologias de Acompanhamento 
Garantir Execução Consistente com o ritmo certo 
A escolha dos KPIS 
A melhoria Continua 
 
 
A SUA FORMADORA 
                                       

                                       Dra Maria da Graça Vieira de Faria 

                                       CEO - Growing Within 

                                

18.30 ENCERRAMENTO do workshop 

RD 
2018 
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WORKSHOP 2 
A COMUNICAÇÃO CARISMÁTICA: LIDERAR É INFLUENCIAR PESSOAS DE 
FORMA ÉTICA, CONSEGUIR RESULTADOS ATRAVÉS DAS PESSOAS 
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9.30 
 

PRINCIPAIS RAZÕES PARA PARTICIPAR NESTA AÇÃO: 
• Aplicar técnicas eficazes de escuta activa e mentalidade win/win 

• Domine as competências criticas para garantir uma comunicação eficaz  

• Saiba como estabelecer pactos , mostrar desacordo e realizar críticas construtivas  

• Como utilizar técnicas de comunicação eficaz em situações conflituosas 

 

Dominar a Arte dos Relacionamentos :Ser “Walk the Talk” 
Leis da Persuasão 
Modelo da Comunicação 
Como entender e superar as barreiras de uma comunicação não efectiva  
Identificação da informação necessária para o interlocutor 
 
Desenvolver Escuta Activa e mentalidade WIN/WIN 
Adaptação do estilo de comunicação aos seus colegas incluindo a adequação do espaço e do tempo  
Escuta activa: lance questões, esclareça e procure compreensão mútua  
Dar e receber feedback  
Assegurar a confidencialidade  
Utilização de uma comunicação efectiva nas reuniões e apresentações 
 
Competência para Comunicação Generativa ( Carismática ) 
 
proactividade; como dizer não ; como fazer pedidos 
Compreender e sinergizar: assertividade e empatia 
Como conseguir os objectivos próprios tendo em conta os objectivos dos demais 
O feedback positivo e construtivo e o saber “dizer não” 
O papel da Comunicação e  a Ética deontológica relativa ao profissional de Regulatory e Qualidade 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A SUA FORMADORA 

Dra Maria da Graça Vieira de 
Faria 
CEO - Growing Within 
 

13.00 ENCERRAMENTO do workshop 
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Regulatory DAY 
 

HOTEL NOVOTEL LISBOA , 27 de Fevereiro de 2018  

RD 
2018 

 

A Entrada  na Conferência é limitada aos profissionais da Indústria Farmacêutica 

 

Entrada na Conferência . 27 de fevereiro de 2018 
 

249 euros 

 

Entrada na conferências para Associados APREFAR 
 

149 euros 

 
Worshop 1 . 26 de fevereiro de 2018 

 
149 euros 

 
Worshop 2. 28 de fevereiro de  2018 

 
149 euros 

Fornecedores e consultores são bem-vindos como patrocinadores do evento  

Entrada na conferência + inclusão de um folheto da sua empresa 
na documentação distribuída a todos os assistentes 

 
499 euros 

Mais opções de Patrocínio disponíveis . Contate-nos! 
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Inscreva-se em  

geral@formiventos.com 


