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FARMACOECONOMIA E
ACESSO AO MERCADO
INTRODUÇÃO

Portugal, bem como vários outros países da 
Europa e do resto do mundo, tem-se confrontado 
de forma permanente com o desafio de ter de gerir 
o arsenal terapêutico que disponibiliza à população 
portuguesa, de uma forma justa, equitativa e 
clinicamente relevante, não esquecendo que 
as condições económicas do país não são as que 
mais permitem cumprir de forma exímia todos 
estes propósitos.

Desta forma, é cada vez mais importante que 
os intervenientes da atividade farmacêutica, 
responsáveis por contribuir para um bom 
equilíbrio na decisão pública sobre os 
medicamentos, estejam o melhor informados      

OS OBJETIVOS DESTE
PROGRAMA SÃO:
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• O Objetivo do Programa é proporcionar uma formação sólida sobre avaliação económica de 
tecnologias de saúde e acesso ao mercado, na área dos medicamentos e dos produtos de saúde.

•  Conhecer o Sistema de Saude Português, desde a sua conceção até à sua atual estrutura e organização.

• Saber identificar a importância e influência crescente das Administrações das Instituições 
Saúde e de outros decisores-chave ao nível do Sistema de Saúde, assim como a necessidade de 
consolidar relações de sucesso com as Autoridades do Sistema de Saúde e do Serviço Nacional de 
Saúde.

• Conhecer e segmentar de forma prática os “financiadores” para saber qual o papel que ocupam 
nos processos de decisão e entender o papel que tem a Industria Farmacêutic a no atual contexto.

• Criar e desenvolver planos de “Acesso ao Mercado” segundo o tipo de produto, conforme o con-
texto existente e as necessidades identificadas.

• Conhecer de forma muito prática as ferramentas necessárias para demostrar o valor de uma nova alternativa 
terapêutica ou de uma alternativa terapêutica já existente, dentro do Plano de Acesso ao Mercado. 

• Desenvolver e interpretar análises de avaliação económica e estudos de “Real WorldEvidence” (RWE), 
que evidenciem o valor de um medicamento ou de uma tecnologia de saúde.

e formados possível sobre as diferentes formas 
através das quais podem auxiliar às decisões 
sobre o dinheiro da população alocado à saúde e 
particularmente às tecnologias de saúde. 

A combinação de um conhecimento mais 
amplo e ao mesmo tempo profundo no 
âmbito da Farmacoeconomia e do Acesso ao 
Mercado, como o pretendido neste programa 
aberto de especialização, irá capacitar os 
profissionais da Indústria Farmacêutica que 
exercem ou pretendem exercer funções num 
Departamento de Acesso ao Mercado a melhor 
contribuírem para o resultado desejado pelas 
empresas, payers e utentes/sociedade.
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FARMACOECONOMIA E
ACESSO AO MERCADO

OS OBJETIVOS DESTE
PROGRAMA SÃO:

MODALIDADE E AGENDA

PARA QUEM?
Profissionais do Sector da Saúde que desejem especializar-se e/ou ampliar os seus conhecimentos 
nesta área funcional, na área do medicamento e das Tecnologias de Saúde.

• Medical Affairs.

• Autoridades Regulamentares.

•  Administração Pública / Instituições Públicas de Saude

• Acesso ao Mercado.

• Vendas.

• Regulatory Affairs.

• KAM’s.

• Marketing.

Modalidade: Sessões Terceras e Quintas Feiras.

Horários:  3ª e 5ª feiras, das 18h-22h.

Duração: 15 dias (60 horas letivas).

Próxima convocatória: Janeiro 2022.

Temos o Campus Virtual mais inovador no sector educacional que permite aos participantes acompanhar 
as aulas remotamente e aceder a todos os recursos e actividades concebidas para os programas. O objetivo 
de incorporar o modo remoto é adaptado às necessidades profissionais e pessoais dos participantes e do 
ambiente, oferecendo uma experiência de aprendizagem abrangente em qualquer altura.



PROGRAMA
 MÓDULO I

1. O SISTEMA DE SAÚDE PORTUGUÊS:

• Conceitos de sistema e de serviço (nacional) de 
saúde (SNS).

• Diferentes modelos de contratualização, 
financiamento e prestação de serviços

• Modelos de colaboração público-privado.

 MÓDULO III

3. PROCESSOS E FUNÇÕES RELACIONADOS 
COM ACESSO AO MERCADO, NO ÂMBITO DO 
MEDICAMENTO:

• Os ensaios clínicos e o acesso ao mercado.

• Programas de Acesso Precoce (PAP).

• As agências de avaliação de tecnologias de saúde.

• O processo de formulação de preço e de 
financiamento dos medicamentos e dos dispositivos 
médicos

• O processo negocial em saúde.

• O modelo de account management.

• Parcerias entre diferentes players da saúde.

• Definição, construção e gestão de projetos em 
saúde.

  MÓDULO V

5. BIG DATA:

• Os diferentes sistemas de informação 
hospitalares e dos cuidados de saúde primários.

• Principais recolhas e análises de informação a 
nível hospitalar e ao nível do ambulatório.

• Metodologias, métricas e ferramentas de 
avaliação da performance das instituições de 
saúde.

  MÓDULO VI

6. OS DEPARTAMENTOS DE ACESSO AO 
MERCADO:

• Estrutura, papel e funções de um 
departamento de acesso ao mercado.   

• A integração do departamento de acesso 
ao mercado numa empresa farmacêutica.

• Relação com outros departamentos: 
regulamentar, médico, marketing e vendas.

 MÓDULO II

2. OS “ STAKEHOLDERS” DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA:

• Distribuição dos stakeholders da saúde de acordo 
com a sua abrangência geográfica.

• Quem são os: financiadores, pagadores 
prestadores, no sistema de saúde português.

• Segmentação, targeting e posicionamento na área 
do acesso ao medicamento.

• Estratégias de comunicação na área do acesso ao 
medicamento
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  MÓDULO IV

4. A AVALIAÇÃO ECONÓMICA DE TECNOLOGIAS 
DE SAÚDE COMO SUPORTE À ESTRATÉGIA DE 
ACESSO AO MERCADO:

• Conceito  e tipos da avaliação económica em 
saúde.

• Análises da disponibilidade para pagar.

• Fontes de informação.

• Análises de sensibilidade: conceitos e tipos.

• Orientações metodológicas para a elaboração 
de estudos de avaliação económica e 
interpretação de resultados.

• Real World Data e Real World Evidence  
(RWD e RWE).

• Gestão de Unidades de Saúde e as relações 
institucionais.
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  MÓDULO V

  MÓDULO VI

PROF. DR. ALEXANDRE NUNES
ISCSP - Instituto Superior de Ciências          
Sociais e Políticas.

ORADORES

PROF. DR. PAULO BOTO
ENSP - Escola Nacional de Saúde Pública.

DRA. FÁTIMA BRAGANÇA
BMS - Bristol Meyers-Squibb.

DR. JOSÉ CARLOS PEREIRA
Centro Hospitalar de Nossa Senhora da 
Oliveira (Guimarães).

DRA. NADINE RIBEIRO
Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo - ARSLVT.

DRA. VANESSA PAULINO
Centro Hospitalar do Barreiro-Montijo 
- CHBM.

DRA. SARA COUTO
INFARMED.

MESTRE MIGUEL PAPANÇA
GILEAD SCIENCES.

DR. MIGUEL LOPES
Associação Portuguesa de
Administradores Hospitalares - APAH.

DR. PEDRO RODRIGUES
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA.

PROF. DRA. MÓNICA INÊS
PFIZER.

PROF. DRA. TERESA MAGALHÃES
ENSP - Escola Nacional de Saúde Pública.

DRA. HELENA FREITAS
SANOFI.

  MÓDULO IV

DRA. SÓNIA CALDEIRA
INFARMED.
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INFORMAÇÃO E MATRÍCULA

Para se inscrever neste Programa Aberto de 
Especialização desenvolvido pelo CESIF, assim 
como para mais informações sobre o mesmo, 

poderá entrar em contacto para: 

OS PARTICIPANTES RECEBERÃO UM DIPLOMA
DE ASSISTÊNCIA E APROVEITAMENTO EMITIDO

PELO CESIF E UM CERTIFICADO
DE UTILIDADE PROFISSIONAL (DGERT).

INSCRIÇÃO

PAGAMENTO

O custo total do programa é de 2.950 €.

Os antigos alunos do CESIF contam com um desconto de 20%

- Documentos e materiais complementares sobre os conteúdos trabalhados em aula

- Documentação dos módulos desenvolvidos

PT50 0007 0000 0012 02381942 3

O pagamento deverá realizar-se na totalidade através de transferência bancária, indicando o 
nome do participante no comprovativo do mesmo, para o seguinte número de conta:

Dra. Telma Carvalho Charrua
Operations Manager - CESIF Portugal
tcc@cesif.pt - www.cesif.pt
+ 351 211 368 572 
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CESIF Executive Education oferece uma formação altamente especializada dirigida aos profissionais do 
sector que desejem melhorar o seu perfil e desenvolver as suas carreiras em determinadas áreas de 
responsabilidade.

Estes programas, lecionados por profissionais de prestígio reconhecido, encontram-se em constante 
atualização para poder oferecer sempre uma formação da máxima qualidade e à altura das necessidades das 
empresas do setor.

Além disso, a CESIF oferece Programas de Formação In-Company totalmente adaptados às necessidades 
reais das organizações dos sectores farmacêutico, químico, alimentar, biotecnológico e cosmético e, em geral, 
de todas as empresas relacionadas com o sector da saúde.

O QUE É A
EXECUTIVE EDUCATION?



CONTATOSLISBOA
Avenida da República, n.º 24-1º. 1050-192 
+351 211 368 572
lisboa@cesif.pt

MADRID
General Álvarez de Castro, nº 41
Tel.+34 915 938 308
madrid@cesif.es

BARCELONA
Josep Irla i Bosch, n.º 5-7, 3ª
+34 932 052 550
barcelona@cesif.es

Executive Education  
admissoes@cesif.pt  
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Siga-nos em:


