
NEGOCIAÇÃO EM SAÚDE

Chaves para construir relações ótimas com os principais 

intervenientes na área da saúde: autoridades sanitárias, 

associações da indústria, hospitais, organizações de doentes...
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WORKSHOP INTERATIVO
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Objetivos

• Identificação e funções dos clientes mais importantes do 

Sistema Nacional de Saúde para uma empresa farmacéutica.

• Chaves para construir relações ótimas com principais

intervinentes na área de saúde, principais líderes de opinião, 

autoridades sanitárias, associações da indústria, organizações

de doentes.

• Antecipar as tendências de futuro no Mercado e no ambiente

regulamentar para desenhar estratégias e criar novas

oportunidades.

• Dominar as chaves da negociação em saúde



formiventos.com912 570 003 geral@formiventos.com

Programa

• Como preparar um processo de negociação complexo: Avaliações estratégicas

• A negociação no âmbito da lei de contratos Públicos

• Negociar para vender,  o que nos vão comprar?

• Considerações para a Negociação com compradores

• Legislação

• Entidades negociadas: Atores implicados: identificação e caraterísticas.

• Modelos de remuneração

• Condicionantes do processo de autorização e fixação de preços e comparticipações

• Desafios para a Negociação 

• Determinação das propostas de valor para os diferentes interessados

• O que funciona e o que não funciona nos processos de negociação: Estratégias de negociação

• Como evitar os erros mais frequentes na negociação

• Quando fechar a negociação

• Fatores chave de sucesso

• Chaves da negociação com hospitais



CURRICULUM ACADÉMICO

Licenciado em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, 1992

Inscrito na Ordem dos Advogados Portuguesa, 1994

Programa de Business and Administration (PDE), pelo AESE / IESE, 2011

Programa Europeu de Desenvolvimento de Liderança da Pfizer, no INSEAD, Fontainbleau, 2005

Programa Contabilidade e Gestão Financeira, pelo Instituto Empresarial de Contabilidade e Economia, 1996

Curso Ambiental da Universidade Católica de Lisboa, pela Associação Portuguesa do Direito do Ambiente, 

1992

CURRICULUM PROFISSIONAL

Desde outubro 2017 até outubro 2019 Ethics & Compliance Officer Pharma Portugal and Country Privacy 

Advisor for Iberia & Israel na GlaxoSmithKline

Desde Março de 2015 até outubro de 2016 Advogado/ consultor da PLMJ

Vice-Presidente do Conselho de Administração do Instituto dos Advogados de Empresa da Ordem dos 

Advogados  desde Outubro (2010-até à data)

Director de Assuntos Jurídicos da Pfizer Portugal (2007-2015)

Responsável pelo Departamento Jurídico da Pfizer Portugal (2003-2015)

Membro do Conselho de Administração da Pfizer Portugal (2003-2014)

Advogado na Sociedade de Advogados Gonçalves Pereira, Castelo Branco & Associados – Cuatrecasas 

(1994-2003)

Consultor Jurídico e Fiscal na Arthur Andersen & Co (1992-1994)

Pedro Vale Gonçalves

Corporate Lawyer and Business Consultant

O seu formador

formiventos.com
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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

699 € + 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


