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Operation Excellence & The Quality Function:

Melhores práticas em qualidade farmacêutica

formiventos.com geral@formiventos.com912 570 003

A Qualidade tem um impacto susbstancial no sucesso operacional,
financeiro e na inovação.

Para desenvolver e amadurecer a Gestão da Qualidade deverão ser
adoptadas as melhores práticas no que respeita aos processos,
tecnologias e pessoal, e passar de uma otica de cost/compliance para
ser um centro de valor.

Essa mudança ocorre quando uma organização desenvolve a sua
cultura de qualidade, a continuidade dos processos e equipas em todo
o ciclo de vida, e a adopção de tecnologia que reduz o peso do
compliance; para se reorientar para a melhoria da qualidade, o valor da
marca e a satisfação do cliente.

O curso proposto pela Formiventos oferece uma oportunidade de
partilha dos conhecimentos e as experiências dos seus colegas focado
nos novos desafios, iniciativas inovadoras, best practices e o
panorama/ preocupações que afectam transversalmente as empresas
em Portugal.

Nesta formação terá a oportunidade de adquirir novas ideias para
maximizar os benefícios corporativos, aumentar o compliance com as
normas nacionais e internacionais e ajudar na implementação de
iniciativas sustentáveis, criativas e inovadoras na gestão da qualidade.

Esperamos por si!



PROGRAMA

9:30 h O papel do responsável da qualidade no desenvolvimento
do negócio

A Qualidade desde o ponto de vista Estratégico e de relação 
com o Negócio e a Produtividade

• Como abordar o processo de inspeção e auditoria interna desde o 
ponto de vista estratégico e de relação com o negócio /produtividade

• Best practices na Revisão dos momentos críticos das
auditorias externas e as autoinspeções

12:00 h

10:30 h

11:30 h Cofee break

Bruno Morgado
Head of Quality Unit & QP

Fresenius Kabi

geral@formiventos.com

Sónia Rei
Head of Quality Unit & QP

Hikma Pharmaceuticals

Plano estratégico na gestão da qualidade: da estratégia aos KPIs

• Quais os principais desafios de Qualidade e qual o papel de Qualidade
no fortalecimento do negócio.

• Como fortalecer as parcerias com os principais parceiros 
de negócio (distribuidores, operadores logísticos, fornecedores, etc)

• Melhoria contínua na Qualidade, diversos best practices
Paulo Gomes

Southern European Business Quality 
Cluster Head 

Johnson & Johnson



PROGRAMA

14:30 h

Liderança nas Equipas de Qualidade

• Líder ou Líderes? _ Competências de uma Equipa de excelência
• As Pessoas e as Mudanças culturais 

16:00 h

13:00 h Almoço

15:30 h Cofee break

Paula Velasco Coelho
Country Quality Head & QP

SANOFI

formiventos.com

17:15 h Fim da jornada

Process Improvement:
• Simplificação e melhoria continua enquanto ferramentas de compliance
• Mudança de processos ou mudança de cultura?
• Como garantir implementações sustentáveis
• Return On Investment da melhoria continua nos processos, tecnologia e pessoal
• Best practices: o que podemos aprender com eles

Sandra Lopes Guerreiro
Global Country Quality Operational 

Excellence Lead
NOVARTIS
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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


