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O seu Formador

Pedro Vale Gonçalves
Ethics & Compliance Officer
GlaxoSmithKline

Revisão da Implementação Prática do Regulamento de 

Proteção de Dados Pessoais
na indústria Farmacêutica

• Saiba como definir e implementar todas as  medidas 
organizacionais necessárias para responder aos 
requisitos do regulamento

• Pontos-Chave para aplicar com garantias a Nova 
Legislação nos âmbitos de: Ensaios Clínicos, 
Farmacovigilância, Programas de Compliance.

912 570 003
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O Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) 
já se encontra em vigor. Não é uma novidade

“Muito importante como guidelines no contexto de uma nova regulamentação e de como abordar as 
novas necessidades de proteção de dados “ 
QUINTILES IMS. 

A Formiventos apresenta uma formação exclusiva para a Indústria Farmacêutica,
focada num update das alterações que introduz o novo Regulamento, como estão a
afectar as diversas áreas da empresa, e quais as medidas que devem ser
imediatamente implementadas.

O tratamento certo dos dados pessoais passa a assumir uma relevância central na
organização das empresas; e é necessário implementar com garantias a Nova
Legislação.

Nesta formação terá a oportunidade de obter uma visão concreta e abrangente de
todas as medidas a implementar para garantir o nível de compliance necessário.
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Enquadramento e Conceitos Chave 

• Conceito de Dados Pessoais
• Pseudonimização dos Dados Pessoais 
• Novos conceitos de Dados Genéticos, dados 

Biométricos 
• e dados relativos à saúde
• Consentimento
• Portabilidade dos Dados
• Direito ao esquecimento

No que respeita às Empresas 

• Manutenção de Registos
• Auditorias
• Código de Conduta
• Encarregado da Proteção de Dados 
• Quebras de segurança

Aplicação territorial 

• Responsabiidades dos sub contratantes

Responsável pelo Tratamento 

• Deveres e responsabilidades
• Privacy by Design
• Privacy by Default

Particular relevância e necessidade na 
Indústria Farmacêutica:

• Ensaios Clínicos
• Farmacovigilância
• Programas de Compliance 
• Medicina do Trabalho
• Monitorização
• Vigilância
• Bases de dados médicas e outras

Revisão das Estratégias de Implementação

• Avaliação da situação
• Prioridades após a avaliação 
• O que fazer de imediato

PROGRAMA
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Revisão da Implementação Prática do Regulamento de 

Proteção de Dados Pessoais
na indústria Farmacêutica

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
499 € + 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*

PREÇO ESPECIAL PARA ASSOCIADOS DA ADIFA
Os associados da ADIFA beneficiam de um desconto de 15 % em relação ao valor normal da inscrição*
**descontos não acumuláveis


