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Com a colaboração da Organizado por 

Regulatory Affairs e transformação digital 

REGULATORY & CROSS-FUNCTIONAL TEAMS

Estratégias para optimizar e acelerar o “Time –to –market “

Estratégias regulamentares nos mercados emergentes 

Communication SKILLS : Influence & Persuasion with Integrity

Practical advice da Autoridade e expectativas para a indústria na preparação para 2019N
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REGULATORY  DAYRD
2019

Intervenção da Autoridade

Com a participação

Pedro Vale Gonçalves
Ethics & Compliance Officer
GlaxoSmithKline

MARIA JOÃO OLIVEIRA
Manager 
ROCHE 

BRUNO MORGADO
Head of Quality Unit & QP 
FRESENIUS KABI

NUNO SILVERIO
Director of Market Access & 
Governmental Affairs.
MERCK

Marco Rafael
PharmD. Manager, Regulatory Affairs CMC
Biogen International GmbH .Switzerland

Maria Helena Mealha
Responsável Técnico 
Skymedical

Joana Rosado
Regulatory and Quality Manager
Celgene

Luis Cordeiro
MindSetter🧠 | Change Booster 💭| 
Communication & Engagement Optimizer

Intervenção Especial de 

*a confirmar
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Colaboração Networking Visão 2020

No próximo mês de Fevereiro o 3º Fórum REGULATORY DAY 2019 dá as boas-vindas aos assistentes, oradores e patrocinadores
num espaço para partilhar informação, desafios, oportunidades e experiências.

O modelo de negócio está a mudar rápidamente, temos passado dum modelo baseado na autorização-promoção-vendas a um
novo modelo que enfrenta muitos desafios: financiamento selectivo, acesso muito complicado e fragmentado, passou de um
decisor a multiplos decisores, passou dos Blockbusters à generização do mercado…etc .
Neste cenário é crucial contar com mais criatividade, inovação e diferenciação na estratégia. Assim, o RA está no centro deste
cenário como um actor chave no negócio.

A transformação digital e os novos modelos de negócio exigem aos professionais de RA mais transversalidade, mais colaboração,
mais flexibilidade, mais eficácia e eficiência. Para eles é crucial desenvolver novas competências e habilidades como Business
Partner.

Cientes destes desafios 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!

Bem-vindos
Ao ponto de encontro anual da comunidade dos profissionais de RA 
da Indústria Farmacêutica, para fazer o balanço do ano e perspectivar o futuro

RD
2019
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AGENDA  RD 2019
Network with the brightest minds in Regulatory

26 de fevereiro

Creative and Interactive Session

27 de fevereiro

CONFERÊNCIA

PROMOTIONAL REVIEW 

Compliance

& 

Best Practices

RD
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27 de fevereiro
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PROGRAMA

9.15 RECEÇÃO DOS PARTICIPANTES

9.25 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 : Estratégias para optimizar e acelerar o “Time –to –market “
Best Practices no desenvolvimento de estratégias regulamentares globais  para garantir a conformidade regulamentar
no ciclo de vida do produto

10.15 Compliant and profitable: Regulatory Affairs e transformação digital

Com as empresas em contínua mudança devido à prioridade estratégica da digitalização, manter o crescimento e manter a
conformidade com os regulamentos torna-se muitas vezes difícil.
Gerir a privacidade dos clientes e doentes, desenvolver a transição para o digital, garantir o compliance com a GDPR ,
balancear as oportunidades e riscos da promoção e informação no ambiente digital, os requerimentos do Data Integrity ...  
implicam  novos desafios que devem ser   geridos de forma eficaz

Pedro Vale Gonçalves
Ethics & Compliance Officer Pharma Portugal and Country Privacy Advisor for Iberia & Israel 
GlaxoSmithKline

11.00 NETWORKING COFFEE

Maria Helena Mealha
Responsável Técnico 
Skymedical

Joana Rosado
Regulatory and Quality Manager
Celgene



11.30    REGULATORY & CROSS-FUNCTIONAL TEAMS: 
Conhecer melhor o meu cliente Interno para orientar sempre a minha resposta às suas necessidades.

As empresas têm alterado a sua organização fazendo o trabalho em equipas transversais, com a participação das equipas na  definição da estratégia.

O processo de desenvolvimento, autorização e comercialização deve ser contínuo. É necessária mais transversalidade, mais colaboração, mais
intercâmbio e mais flexibilidade

As equipas de RA encontram habitualmente desafios na interação com as equipas transversais.  Recentes estudos indicam que 49% dessas dificuldades
nascem da falta de entendimento das prioridades e das estratégias  dos diferentes cliente internos.
Nesta sessão, experientes profissionais de diferentes áreas darão o seu ponto de vista para aumentar a coordenação e a
productividade das equipas e facilitar o compromisso com as funções críticas do negócio e atingir com rapidez e eficácia as
expectativas corporativas.
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PROGRAMA

CLINICAL

Como melhorar as interações
durante o processo de 

desenvolvimento dos produtos

MARIA JOÃO OLIVEIRA
Manager 
ROCHE 

QUALITY 

Como melhorar as interações com 
os RA durante o processo de

gestão da qualidade

BRUNO MORGADO
Head of Quality Unit & QP 

FRESENIUS KABI

MARKET ACCESS

A importância dos RA no 
Market Access em termos de cross 

colaboration

NUNO SILVERIO
Director of Market Access & 

Governmental Affairs.
MERCK
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13.00        NETWORKING LUNCH

14.15 Perspectiva da autoridade competente:

Practical advice e expectativas para a indústria na preparação para 2019

Prioridades para 2019

INFARMED
*orador a confirmar

15.00        Estratégias regulamentares nos mercados emergentes 

EMERGING MARKETS: Melhores práticas na perspectiva regulamentar para o registo 
e comercialização de  medicamentos 

Marco Rafael, PharmD.
Manager, Regulatory Affairs CMC
Biogen International GmbH .Switzerland

15.30     NETWORKING COFFEE

RD
2019

PROGRAMA
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16.00   Communication skills: Influence & Persuasion with Integrity

A liderança através da comunicação carismática destaca-se como um dos grandes focos de interesse para os regulatorys. A melhoria das habilidades de 
comunicação, relacionamento com os colegas, influência e persuasão é um ponto crítico para garantir a eficácia no seu dia-a-dia.

Nesta 3ª Edição do REGULATORY DAY apresentamos uma sessão especial dirigida pelo reconhecido comunicador Luís Cordeiro, que possui a perfeita 
conjugação de experiência e um profundo conhecimento de mais de 20 anos na indústria farmacêutica, com a reconhecida carreira como formador 
especialista, inspirando e desenvolvendo competências .

17.30    Fim Do RDAY 2019

RD
2019

PROGRAMA

Luis Cordeiro
MindSetter🧠 | Change Booster 💭| 
Communication & Engagement Optimizer
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PROMOTIONAL REVIEW 

COMPLIANCE & BEST PRACTICES
Como conseguir a máxima qualidade na supervisão e manter a conformidade regulamentar em

todos os materiais promocionais multimedia

Lisboa, 26 de fevereiro de 2019Creative and Interactive Session

SESSÃO CONDUZIDA POR

Ricardo Andrade

Managing Director

OWL PHARMA CONSULTING

HORÁRIO
O evento terá início às 9.15 h, terminando 
aproximadamente às 13.00 

OBJETIVOS

• Conheça as estratégia atuais relacionadas com materiais promocionais de medicamentos na indústria farmacêutica
• Melhores os seus conhecimentos sobre revisão de materiais promocionais digitais e a sua divulgação em redes sociais e websites
• Reveja os requisitos legais relacionados com os materiais promocionais e não promocionais de medicamentos
• Melhore os seus conhecimentos sobre boas práticas na revisão e aprovação regulamentar de materiais promocionais

PROGRAMA

• Enquadramento legal dos Materiais Promocionais

• Revisão de materiais promocionais em conformidade com os requisitos legais

• Materiais não promocionais âmbito e especificidades regulamentares 

• Tipos de materiais promocionais e as suas particularidades na revisão regulamentar

• Redes sociais e websites conformidade regulamentar 
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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 

A opinião dos assistentes nas anteriores edições

RD
2019

“É extremamente útil a partilha de experiências

e realidades entre colegas. Excelente organização.

TOLIFE

“Um modo informal de discutir entre 

colegas temas de extrema importância e 

pertinência para o futuro da área

regulamentar.  PFIZER
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Edição 2018

RD
2019

“Foi um sucesso em termos e conteúdo das 

apresentações e dos preletores escolhidos

LAB. VITORIA

“Evento bem organizado. Excelentes apresentações. Boa seleção

dos temas abordados pela sua relevância e actualidade. 

SILFARMAPLUS

“Dia muito interessante para debater a realidade dos 

profissionais dos Assuntos Regulamentares, como a “chave” 

de ligação entre as diferentes áreas da empresa. Muito útil. 

A continuar! . A. MENARINI PORTUGAL

“Evento muito participativo e abrangente. Foco em muitos aspectos

práticos do dia-a-dia, com partilha dos principais problemas e 

dificuldades regulamentares perante as autoridades. 

Foco nos novos desafios e panorama/preocupações

que afectam transversalmente as empresas em Portugal. 

Muito interessante e a repetir!  

LABORATÓRIOS AZEVEDOS

“Eventos de extrema importância para partilha de 

experiências e resolução de problemas entre os colegas

PIERRE FABRE

“Muito interessante e proveitosa esta reunião de 

profissionais de Regulatory Affairs. Mais uma

oportunidade de partilha de conhecimentos e 

experiências. ANGELINI

O painel de oradores, os temas, as 

apresentações e as mesas de discussão

foram interessantes e de grande

qualidade

LILLY PORTUGAL
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REGULATORY   DAY 2019
A Entrada  na Conferência é limitada aos profissionais da Indústria Farmacêutica

Entrada na Conferência . 27 de fevereiro de 2019 249 euros

Entrada na conferências para Associados APREFAR 149 euros

Entrada na PROMOTIONAL REVIEW  Interactive session

Os associados da APREFAR beneficiam de um desconto de 15 % em relação ao valor normal da 
inscrição : 249 €

249 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

Actividade Creditada


