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Adquira uma imagem clara e completa das Novidades  

na regulamentação no ciclo de vida dos 

Medicamentos e Dispositivos Médicos  : 

Investigação, Desenvolvimento, Registo, 

Comercialização , Distribuição e Vigilância

Conhecimentos imprescindíveis das NOVIDADES regulatórias 

para profissionais da Indústria e Distribuição Farmacêutica 
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A Formiventos apresenta a 4ª Edição do curso com o objetivo de fornecer aos participantes duma visão
clara,completa e actualizada dos assuntos regulamentares na Indústria Farmacêutica

ESPECIALMENTE CONCEBIDO PARA :

Profissionais que desejam ampliar ou atualizar os seus conhecimentos sobre a regulamentação na Indústria
Farmacêutica, para desenvolver com sucesso a sua função atual ou aceder a novas responsabilidades.

Esperamos que este curso seja do vosso agrado e esperamos poder contar consigo no evento

“ Evento com uma excelente dinâmica, estruturalmente abrangente nas áreas que 
eram do meu interesse “ LOGISTA PHARMA

Formadora do curso

Dra Paula Sanches
Tecnhical Director/ QA Director / Local PHV Resp
GRIFOLS

Presidente da Direcção 
APREFAR - Associação dos profissionais de registos 
e regulamentação farmacêutica

“Gostei Muito da 

formação e da forma 
como a formadora 
desenvolveu todos 

os temas “ 
HELM PORTUGAL
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Os profissionais de Registos e Regulamentação Farmacêutica 
(PRRF)
• Envolvimento
• Interação com asvárias funções /departamentos da empresa
• Contatos com autoridades reguladoras , opinion leaders e 

com o meio académico

Àreas de intervenção: Medicamento-ciclo de vida
• Ensaios clínicos
• Pedidos de AIM

• Procedimento nacional
• Procedimento Reconhecimento Mútuo
• Procedimento Descentralizado
• Procedimento centralizado

• Documentação: CTD
• AIM/Manutenção

• Renovações de AIMs
• Procedimentos de arbitragens
• Transferência de AIMs

Informação que pode e deve constar na Embalagem
• Identificador único

Folheto informativo

Legibilidade

Preços e comparticipação
• Base legislativa
• Formação de preços
• Sistema de preços de referência
• Avaliação

Promoção
• Publicidade
• Obrigações das empresas
• Regras definidas em regulamento
• DIM
• Ações científicas ou de promoção

Distribuição /comercialização
• Documentação/procedimentos-BDP
• Acompanhamento do circuito do medicamento
• Análise dos requisitos de conformidade de acordo com a 

AIM aprovada

Monitorização ( vigilância)
• Sistema nacional de Farmacovigilância
• RAM
• Relatórios Periódicos de segurança

PROGRAMA 
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Conhecimentos imprescindíveis das novidades regulatórias 

para profissionais da Indústria e Distribuição 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 
599 € + 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


