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Primeiro dia do ENIFarMed levanta debates importantes ao setor
Iniciado nesta segunda-feira, 4 de dezembro, evento recebeu lideranças na Firjan
(RJ) para discussão de assuntos pertinentes ao dia a dia da categoria

O primeiro dia da 11ª edição do
ENIFarMed recebeu cerca de 180
participantes para uma agenda
repleta de debates relevantes ao
setor
de
fármacos
e
medicamentos.
Durante
a
manhã desta segunda-feira, 4
de dezembro, após a sessão de
abertura realizada por Fernando
Sandroni,
presidente
do
Conselho
Empresarial
de
Tecnologia – Firjan; e Cláudio
Leal, do BNDES; os presentes se reuniram para a primeira plenária que
tratou de políticas públicas.
Moderada por Dante Alario Jr, a plenária enfatizou a importância da redução
da insegurança jurídica para o desenvolvimento de inovação no setor.
“Enquanto não tivermos a famosa segurança jurídica, ninguém aplicará
dinheiro em biotecnologia e biodiversidade”, alertou Alario Jr. Na mesma
sessão, João Paulo Pieroni, chefe do Deciss (Departamento do Complexo
Industrial e Serviço de Saúde) do BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social), também enfatizou o tema: “é preciso
ampliar a segurança jurídica das PDPs, que são nosso principal instrumento
do uso do poder de compra”, disse ao mencionar um decreto presidencial
que deve ser editado em breve promovendo melhorias significativas para
este instrumento.
Encerrando a manhã, uma premiação de reconhecimento técnicotecnológico contou com apresentação oral dos seis primeiros colocados, ato
que contribuiu para uma aproximação importante entre pesquisadores e
setor industrial.
Tarde de debates – As sessões temáticas vespertinas do primeiro dia do
ENIFarMed trabalharam dois temas distintos. Tratando de “Protocolos para
Estudos pré-clínicos e Pesquisa clínica – Compatibilidade com guias
internacionais”, a palestra destacou que há uma crise de reprodutibilidade,
além de enfatizar a necessidade de qualificação profissional para que o setor
possa de fato investir com sucesso em estudos e pesquisas.
Simultaneamente, a sessão temática sobre “Farmoquímicos – Um olhar para
o futuro” reuniu as principais lideranças do setor para debater o futuro da
indústria, que está diretamente relacionado ao fomento à inovação.
Encerrando a agenda de conteúdo desta segunda-feira, a plenária “Como
estabilizar o financiamento para a subvenção econômica para empresas
inovadoras” contou com participação ativa de Roberto Nicolsky, presidente
da PROTEC (Sociedade Brasileira Pró-Inovação Tecnológica) que, da plateia,
declarou: “devemos lembrar que o mecanismo fundamental e que tem que
estar presente em todas as políticas públicas de fomento à inovação é a
subvenção. Se não houver esse compartilhamento do risco entre empresa e
estado, não vai funcionar”.
Na terça-feira, o evento segue a partir das 8h30 discutindo uma ampla
gama de assuntos. Dentre eles, destaque para a plenária sobre
desenvolvimento de vacinas e oncológicos com o palestrante internacional
George Moonsammy, da VLP Therapeutics. Além disso, temas como
formação de recursos humanos e startups; regulação de produto
farmacêutico inovador; biotecnologia e biodiversidade; e novos acordos
entre INPI e Anvisa para agilização de patentes também integram a agenda.
A cobertura completa deste primeiro dia de ENIFarMed está disponível no
portal da IPD-Farma. Confira a seguir:
Evolução da indústria nacional é enfatizada na abertura do 11º
ENIFarMed

http://mkt.protec.org.br/vl/684a098fef56d853-3ba0aa13dc41-53cf6b5bb15eILeNrf4eh98e11bcf-c891
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Primeira plenária do
reestruturação de PDPs

ENIFarMed

aborda

segurança

jurídica
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ENIFarMed premia trabalhos e aproxima pesquisadores e setor
industrial
Sessão temática sobre estudos pré-clínicos e pesquisa clínica aponta
crise de reprodutibilidade e necessidade de qualificação profissional
Futuro da indústria farmoquímica é tema de debate no ENIFarMed
Subvenção econômica é saída para inovação na saúde
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