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Inclui as alterações da Nova legislação aplicável aos Dispositivos Médicos 
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OBJETIVOS

A Formiventos apresenta-lhe um curso específico de actualizado com o objetivo de efectuar uma revisão 
exaustiva sobre os pontos críticos da rotulagem e publicidade de Dispositivos Médicos e de produtos 
Cosméticos.

Com uma componente prática, serão analisados os aspectos a considerar no que concerne ao quadro 
normativo, com especial atenção na nova Directiva dos Dispositivos Médicos ,  as regras , recomendações e 
obrigações dos agentes envolvidos ( fabricantes, distribuidores e representantes comerciais )

Conduzido por uma experiente profissional,  na área, este programa está desenhado para fornecer aos 
profissionais do Mercado de DM e Cosméticos toda a informação pertinente e necessária para voltar ao seu 
posto de trabalho com conhecimentos práticos e utilizáveis imediatamente

• Como melhorar a publicidade de dispositivos médicos
• Como interpretar corretamente os requisitos de rotulagem e como otimizar a sua estratégia de labelling
• Principais diferenças entre a publicidade de Dispositivos Médicos e Cosméticos
• Como identificar e solucionar os erros mais frequentes no etiquetagem
• Análise das Obrigações das pessoas responsáveis e dos distribuidores de cosméticos

“Considero que a formação foi muito produtiva, contribuindo para consolidar os meus 

conhecimentos e esclarecimento de dúvidas. Foi muito importante a partilha de experiências.
Regulatory Affairs manager . SANOFI . Assistente da 1ª edição



PROGRAMA

DISPOSITIVOS MÉDICOS

LABELLING E PACKAGING PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS
Enquadramento regulamentar nacional e internacional
Normas 

ROTULAGEM
-Quais as informações deve conter a rotulagem
-Folheto de instruções
-Simbologia
-Recomendações
E-LABELLING
Como otimizar a estratégia de labelliing
A gestão de Risco

PUBLICIDADE DOS DISPOSITIVOS MEDICOS:
Enquadramento legal
Regras gerais
Exclusões
Público em geral
Profissionais de Saúde
Obrigações do fabricante
Obrigações dos representantes comerciais
Prémios, ofertas e outro benefícios

CONCEITO DE PUBLICIDADE DE DISPOSITIVOS MEDICOS
Transparencia e publicidade
Fiscalização
Como melhorar :

.Implementação de um sistema de aprovação dos materiais publicitarios

.Literatura científica

.Sistema de monitorização e de auditorias das atividades promocionais

COSMÉTICOS

LABELLING E PACKAGING PARA COSMÉTICOS

Menções obrigatórias na rotulagem
Modo de apresentação das menções
Idioma
Princípio da verdade
Lei aplicada à publicidade
Fiscalização
Monitorização

PUBLICIDADE DE COSMÉTICOS: QUAIS AS EXIGÊNCIAS A CUMPRIR
Enquadramento legal
Critérios comuns
Obrigações das pessoas responsáveis
Obrigações dos distribuidores
Incumprimento da legislação

CONCEITO DE PUBLICIDADE DE COSMÉTICOS
Avaliação de peças publicitárias

geral@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


