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as empresas
portuguesas
que estão
a inovar

Quem é Quem na Indústria

◗ Estudo revela que o retorno
económico dos ensaios
clínicos é de 1,98 euros
por cada euro investido

◗Metade dos cortes
em custos do SNS foi feito
em medicamentos
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mundo da investigação
e dos ensaios clínicos
em Portugal tem potencial
mas não está muito
desenvolvido. Um estudo
encomendado pela a

associação do sector farmacêutico (Apifarma)
e realizado pela consultora Price Waterhouse
Coopers (PwC) revela que os ensaios clínicos
são uma das actividades com maior retorno
económico do País. Os empresários,
investigadores e universidades com quem o
Diário Económico falou sobre o assunto dizem
também que o País tem potencial, mas que há
muito por fazer. “Durante demasiado tempo
Portugal foi ficando para trás no mundo em
termos de investigação e inovação”, diz Maria
do Carmo Fonseca, directora executiva do
Instituto de Medicina Molecular. No entanto,
há casos de sucesso que merecem ser
contados. Foi desses casos que fomos à
procura, sabendo de antemão que muitos
outros terão ficado de fora.
“Portugal tem no sector das ciências da vida a
sua mina de diamantes”, disse a propósito do
tema da investigação na área farmacêutica
David Braga Malta, um dos fundadores e
directores da Cell2B, uma pequena ‘start-up’
que está a desenvolver produtos que um dia
poderão vir a curar doenças que não têm
alternativa terapêutica e têm taxas
de mortalidade elevadas. “Estamos a falar
de doenças como a rejeição aguda
de transplantes, a doença de Crohn
ou a artrite reumatóide”, conta David.
Noutro ‘campeonato’, Leonardo Santarelli, da
MSD, considera que “Portugal tem excelentes
profissionais de saúde, “quer clínicos quer
investigadores”. No entanto, “nos últimos anos
o País tem vindo a perder competitividade”.
Para o director da multinacional farmacêutica
em Portugal, esta perda de competitividade
deve-se ao facto de Portugal não estimular a
investigação, à morosidade dos
procedimentos associados à realização de um
ensaio clínico e também ao facto de Portugal
se encontrar na lista dos países mais lentos
na introdução de inovação. Poderá esta
tendência um dia mudar? O estudo da PwC
acha que sim, desde que sejam tomadas
algumas medidas: a revisão da actual
legislação com vista a reduzir os tempos
entre a submissão do pedido de ensaio
e o início do recrutamento; a capacitação
dos centros de ensaio para a realização da
actividade; a criação de modelos de incentivos
adequados que fomentem o envolvimento dos
investigadores e de outros profissionais são
algumas. Mas para isso, defendem, tem de
haver um plano estratégico. Para que em 2015,
a actividade de ensaios clínicos possa valer
143 milhões de euros. O conselho está dado.
Resta saber se o Governo vai segui-lo. ■

Uma mina
de diamantes?

“Portugal tem no sector
das ciências da vida a
sua mina de diamantes”,
disse a propósito
do tema da investigação
na área farmacêutica
David Braga Malta,
um dos fundadores
e directores da Cell2B,
uma pequena ‘start-up’
que está a desenvolver
produtos que um dia
poderão vir a curar
doenças que não têm
alternativa terapêutica.

A investigação clínica feita em Portugal
tem potencial, acreditam empresários,
centros de investigação e universidades.
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Retorno dos ensaios
clínicos é de 1,98 euros
por cada euro investido
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Por cada euro investido
em ensaios clínicos,
a economia ganhará o dobro
Estudo encomendado pela Apifarma revela que a investigação clínica
em Portugal não é reconhecida como estratégica para a economia.
IRINA MARCELINO E RAQUEL CARVALHO

raquel.carvalho@economico.pt

s actividades de investiga-
ção clínica não são reco-
nhecidas como estratégicas
para a melhoria dos cuida-
dos de saúde nem para a
economia nacional, o que
tem contribuído para a pro-

gressiva perda de competitividade de Portugal
na atracção de investimento para esta área, no
contexto internacional. Esta é uma das con-
clusões do estudo realizado pela PriceWater-
house Coopers (PwC), por encomenda da
Apifarma (Associação Portuguesa da Indústria
Farmacêutica).
O estudo revela que em 2012, a grande maio-
ria dos ensaios clínicos realizados em Portugal
foi promovida por empresas farmacêuticas
multinacionais de I&D, que terão investido 36
milhões de euros. De acordo com a análise en-
comendada pela indústria farmacêutica, a in-
vestigação feita nesta área terá contribuído
para uma poupança da despesa pública em
medicamentos e meios complementares de
diagnóstico no valor 3,5 milhões de euros.
A actividade que emprega mais de um milhar
de pessoas em Portugal foi ainda responsável
por um Valor Acrescentado Bruto global na
ordem dos 72 milhões de euros e estima-se
que por cada euro investido em investigação
clínica haja um retorno de 1,98 euros no total
da economia portuguesa, dos quais 70% são
efeitos indirectos. Esta é, de acordo com a
PwC, uma das actividades com maior retorno
de investimento do país. A consultora chega
mesmo a analisar os multiplicadores do PIB
por cada sector de actividade económica. Os
ensaios clínicos estão no oitavo lugar.
Apesar do elevado retorno, a evolução dos en-
saios clínicos em Portugal não tem sido opti-
mista. Em Portugal entre 2006 e 2012 caiu
26%, de 160 para 118 estudos. O mínimo his-
tórico do número de ensaios clínicos submeti-
dos em Portugal desde esse ano foi alcançado
em 2011, com apenas 88 estudos.
Além da taxa de ensaios clínicos por milhão de
habitantes em Portugal estar entre as mais
baixas da Europa Ocidental, os ensaios que se
realizam no País revelam uma “perda de com-
petitividade progressiva e preocupante”.
O que fazer, então? Para a consultora, “as
preocupações das autoridades e da sociedade
em geral devem centrar-se naturalmente na
necessidade de recuperar a eficiência e na im-

A plementação de medidas que visam promover
uma dinâmica de investigação clínica”. Um
dos sinais positivos apontados é o Plano Na-
cional de Saúde 2011-2016, que “vem clara-
mente reforçar a importância social, política e
económica dos ensaios cujos benefícios se re-
flectem na melhoria dos cuidados assisten-
ciais, na organização das unidades de saúde,
no acesso precoce a medicamentos inovado-
res, na promoção de metodologias de investi-
gação, no desenvolvimento de competências,
no intercâmbio científico e na criação de pos-
tos de trabalho”.
Por outro lado, recorda a PwC, “a disparidade
adoptada pelos estados membros aquando da
transposição da directiva europeia, foi já reco-
nhecida pelas autoridades responsáveis como
um dos principais factores geradores da perda
de eficiência, rigidez e desigualdade no que
toca à actividade de I&D”. É por isso urgente
que, em antecipação ao próximo quadro legis-
lativo comunitário, que a nível nacional se re-
conheça a importância da actividade e se pro-
mova a “necessária comunicação entre todos
os intervenientes”.
A implementação de todas as iniciativas pro-
postas poderá conduzir a um aumento do va-
lor de mercado da actividade em cerca de 36
milhões de euros, com um efeito previsto no
VAB da economia de aproximadamente 71 mi-
lhões de euros.
Ninguém duvida de que a economia portugue-
sa cresceria com uma aposta mais forte na
realização de ensaios clínicos. Basta aproveitar
o que temos e tornar o País mais atractivo.
“Portugal possui massa crítica para desenvol-
ver projectos inovadores e competitivos em
diversas áreas. Temos boas universidades e
institutos de investigação, temos excelentes
investigadores que se destacam por todo o
mundo, temos exemplos de sucesso empresa-
rial na área farmacêutica/saúde”, diz Nuno
Sousa, vice-presidente da Escola de Ciências
da Saúde da Universidade do Minho. A mesma
linha de pensamento tem João José Sousa, do
Centros de Estudos Farmacêuticos, da Facul-
dade de Farmácia da Universidade de Coim-
bra, que frisa que o País “tem profissionais
com preparação técnica e científica que quan-
do inseridos em equipas de investigação e
desenvolvimento de medicamentos são muito
reconhecidos. Porém, a dimensão do nosso
mercado afasta investimentos”, conclui. ■

QUEM É QUEM NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA A MAIORIA DAS EXPORTAÇÕES de produtos farmacêuticos
saídos de Portugal nos primeiros quatro meses de 2013 foram
para a Alemanha, Reino Unido, Angola, França e Espanha.
Neste período Portugal exportou mais de 226 milhões
de euros. Os produtos químicos orgânicos foram ainda
mais exportados (317 milhões de euros), para países como
Espanha, Países Baixos, Itália, Bélgica e Turquia, refere o INE.

>> Receitas fiscais
A actividade de ensaios
clínicos gerou em 2012
um volume de receitas
fiscais estimado em 7,5
milhões de euros.

>> Balança comercial
Em 2012, o valor
das exportações líquidas
de importações
resultantes de ensaios
clínicos terá ascendido
a 33 milhões de euros.

>> Poupanças 
Os medicamentos
e MCDTs utilizados
em ensaios clínicos, em
2012, terão permitido ao
Estado português poupar
3.5 milhões de euros.

>> Trabalho
Há 1.086 postos
de trabalho dedicados
aos ensaios clínicos. 862
em centros de ensaios
e 224 em empresas
farmacêuticas.

>> VAB global 
A actividade de ensaios
clínicos foi responsável
por um VAB global
de 72 milhões
de euros em 2012.

>> Retorno 
Por cada euro investido
estima-se que haja um
retorno de 1,98 euros
no total da economia
portuguesa.

Retrato dos
ensaios clínicos

Empresas inovadoras
na indústria farmacêutica

JOSÉ REDONDO

Director-geral da Bial Portugal

Bial lança medicamento
para Parkinson no Japão
“A Investigação & Desenvolvimento (I&D)
é uma prioridade da Bial desde o início da
década de 90. Nos últimos anos
investimos mais de 20% da nossa
facturação em I&D, o que representa mais
de 40 milhões de euros anuais”. A
garantia é dada por José Redondo,

director-geral da Bial
Portugal, que tem
dois novos produtos
licenciados. “O
primeiro fármaco
de patente nacional,
o nosso medicamento
para a epilepsia, sob
a marca comercial

Zebinix, representou um marco histórico
para a empresa”, frisa, informando
que está a ser comercializado
em 17 países europeus. Destaca
ainda a assinatura de um contrato
de licenciamento com uma empresa
japonesa para a comercialização
no Japão de um novo tratamento para
a doença de Parkinson (Opicapone),
ressalvando o facto deste ser o segundo
produto da Bial a ser licenciado.

PAULO BARRADAS REBELO

Presidente executivo da Bluepharma

Bluepharma: parcerias
com centros de I&D
em biotecnologia
“Na Bluepharma, a inovação está patente
em todas as actividades e métodos
de gestão”, diz Paulo Barradas Rebelo,
presidente-executivo. A empresa reforçou
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O VALOR DOS PRODUTOS farmacêuticos importados por
Portugal passou, entre Janeiro e Abril, os 688 milhões
de euros. Alemanha, Espanha, Bélgica, França e Irlanda são
os cinco países a quem Portugal mais compra produtos. No
que concerne a produtos químicos orgânicos, as importações
nestes quatro meses foram de 417 milhões de euros, adquiridos
aos Países Baixos, Espanha, Alemanha, Itália e Rússia.

A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS (FNAM)
denunciou esta semana, graves problemas no sistema
informático da saúde, impedindo várias unidades
de aceder às fichas clínicas de utentes e médicos que não
conseguem prescrever. O problema é reconhecido pela
ACSS, que permitiu a prescrição até 31 de Julho, em modo
‘offline’ e sem que seja necessária a colocação de vinheta.

Como caracteriza Portugal no que toca à in-
vestigação e desenvolvimento na área farma-
cêutica e dos medicamentos?
Apesar de tradicionalmente este não ser um
dos sectores característicos da economia por-
tuguesa, a verdade é que a produção de medi-
camentos tem conhecido um desenvolvimen-
to interessante nos últimos anos. Por um lado,
assistimos ao fortalecimento do mercado de
genéricos; por outro, há a saudar o esforço de
empresas portuguesas que estão a desenvolver
novos medicamentos, como a Bial que já colo-
cou o seu anti-epiléptico, Zebinix, em 11 paí-
ses europeus e no exigente mercado america-
no. Isto era impensável há uns anos e de-
monstra não só a capacidade dos cientistas
portugueses, como a vontade de internacio-
nalização do sector da saúde.
Somos um país atractivo para I&D?
Durante demasiado tempo Portugal foi ficando
para trás no mundo em termos de investigação e
inovação. O reconhecimento da importância da
investigação para o desenvolvimento do país é
recente e estamos ainda a dar apenas os primei-
ros passos. O caminho a percorrer é longo e mo-
roso porque requer a sobreposição constante de
várias gerações de cientistas activos onde os
mais velhos propiciam aos mais novos a introdu-
ção da mudança. Como a inovação resulta quase
sempre do trabalho dos cientistas, quantos mais
cientistas o país tiver mais inovador será.
Que lacunas existem nos apoios financeiros?
Felizmente em Portugal o investimento em
ciência tem sido considerado uma prioridade
por sucessivos governos. No entanto, neste
período de crise extrema tem sido difícil man-
ter um nível de financiamento que permita o
crescimento de que tanto necessitamos. Vive-
mos, hoje, à procura de um fino equilíbrio en-
tre investir nos que já provaram ser excelentes
investigadores e garantir que o talento em po-
tencial dos menos experientes não é perdido.
O que está a ser feito no IMM em investiga-
ção farmacêutica e medicamentos?
Ao longo dos primeiros dez anos, o IMM cons-
truiu um portfolio de descobertas de que mui-
to nos orgulhamos. Descobrimos mutações
genéticas causadoras de leucemia e genes as-
sociados ao risco de acidente vascular cerebral
na população portuguesa. O IMM é um grande
espaço aberto onde se cruzam e dialogam em-
presas e academia, investigadores, professo-
res, médicos e estudantes. Pretendemos rom-
per com as fronteiras tradicionais entre as di-
versas áreas do conhecimento, em nome de
uma convergência de saberes que julgamos
ser inspiradora e determinante para o futuro
da Saúde em Portugal. ■ R.C.

“Portugal
foi ficando
para trás”
Tem sido difícil manter o nível
de financiamento necessário.

4 PERGUNTAS A
MARIA DO CARMO FONSECA,
DIRECTORA EXECUTIVA INSTITUTO
DE MEDICINA MOLECULAR (IMM)

o investimento em I&D para 5,4 milhões
de euros em 2012, que passou “pelo
incentivo da inovação incremental
em dois domínios-chave: a inovação de
produto/tecnologia, que se concretiza por
via das empresas participadas, detentoras
de patentes
inovadoras” que,
diz, espera “poder
a vir a concretizar-se,
a médio prazo,
em novas soluções
terapêuticas”,
e pela “inovação
organizacional,
patente no incentivo à criatividade dos
colaboradores, na partilha de ideias e na
gestão do conhecimento orientados para
a melhoria contínua”. O responsável
garante que a empresa “tem concentrado
esforços de investigação em áreas
emergentes como a oncologia, sistema
nervoso central, doenças degenerativas,
nanotecnologia e biotecnologia, onde
desenvolve um conjunto de projectos em
parceria com empresas e centros de I&D”.

MIGUEL GARCIA

CEO da Technophage

Technophage quer eliminar
bactérias resistentes

A TechnoPhage é uma
incubadora do Instituto
de Medicina Molecular.
Fundada em 2005,
dedica-se a I&D
em Biotecnologia
e desenvolve “o seu
‘pipeline’ de novas
terapêuticas em áreas

como a infecção, inflamação e doenças
neurológicas, entre outras”, diz Miguel

Garcia, CEO, que informa estarem
em curso programas em três áreas.
Na primeira “recorre-se a tecnologias
de base fágica para desenvolvimento
de novos produtos dirigidos à eliminação
específica de bactérias resistentes
aos antibióticos”. A segunda baseia-se
“na I&D de pequenos domínios de
anticorpos usando tecnologia patenteada
pela empresa, contra alvos humanos
específicos para terapia e/ou
diagnóstico”. Já a terceira área baseia-se
“na I&D de novas moléculas com possível
actividade terapêutica em doenças
ósseas ou na área da neurologia”.

DAVID BRAGA MALTA

Fundadores e Directos da Cell2B

Cell2B: reduzir o impacto
de doenças como a artrite
“A inovação é o pilar central na estratégia
da Cell2B, e enquanto ‘start-up’ de base
tecnológica somos a definição de empresa
inovadora”. Quem o garante é David
Braga Malta, um dos quatro fundadoras

da empresa que, “tudo
o que faz é novo”,
frisa. O responsável
diz que a empresa
está “a desenvolver
um conjunto de
produtos ímpar, sem
comparação a nível
mundial, que poderá

permitir curar doenças
que até agora não têm alternativa
terapêutica e apresentam taxas
de mortalidade elevadas”. É o caso
do desenvolvimento de produtos
para doenças do foro inflamatório e
imunológico. “Estamos a falar de doenças
como a rejeição aguda de transplantes, a

doença de Crohn ou a artrite
reumatóide”, ressalva, informando que
a empresa está actualmente “a ultimar
o início do desenvolvimento clínico
do ImmuneSafe – o nosso produto mais
avançado – para o tratamento da doença
do enxerto contra o hospedeiro (a rejeição
do transplante de medula óssea)”.

EDUARDO LEYVA PINZON

Director-geral da AbbVie

Abbvie quer tratar
a Hepatite C
Como empresa biofarmacêutica mundial
de investigação, a Abbvie é na sua
essência, uma empresa inovadora,
estando focada “no desenvolvimento de
terapêuticas para a área da neurociência,
imunologia, oncologia, doença renal
crónica e saúde da mulher”, diz Eduardo
Leyva Pinzon, director-geral,
que informa que o programa antiviral se
centra nos “tratamentos para a Hepatite
C”, e que “os cientistas
da AbbVie estão
a trabalhar para
transformar
as actuais práticas
de tratamento”. Está
ainda a realizar-se
“uma investigação
inovadora sobre
compostos que têm como alvo receptores
do cérebro que ajudam a regular a dor,
o humor, a memória e outras funções
neurológicas” e dispõe de “um conjunto
de compostos experimentais em fase
de desenvolvimento inseridos em estudos
em seres humanos para patologias
como a esquizofrenia, dor crónica,
doença de Alzheimer, de Parkinson
e esclerose múltipla.
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QUEM É QUEM NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

O Centro de Estudos Far-
macêuticos (CEF), da Fa-
culdade de Farmácia da
Universidade de Coimbra,
apresenta três linhas mes-
tras de investigação. Uma
delas, a Drug Development,
reporta ao desenvolvimen-
to de novas formulações e
formas farmacêuticas,
“destacando-se a micro e
nanoencapsulação como
estratégias para, entre ou-
tras, aumentar a taxa de
dissolução, a protecção em
relação aos agentes atmos-
féricos e a biodisponibili-
dade oral de fármacos, al-
guns deles como a insulina, com grande sucesso”, diz
João José Sousa, coordenador do CEF. Outras estratégias
passam pelo desenvolvimento de comprimidos matri-
ciais e desenvolvimento de sistemas terapêuticos que
permitem a administração “concomitante” de vários
fármacos para melhorar a “adesão à terapêutica e/ou
ultrapassar o efeito primeira passagem”, informa, ex-
plicando que “quando a via oral não é possível ou é des-
vantajosa são preparados outros sistemas terapêuticos
para administração pulmonar, transdérmica e parenté-
rica”.
De frisar que “as unidades orgânicas não têm nenhum
orçamento específico para investigação, já que os seus
investigadores estão inseridos em unidades de investi-
gação, estas sim financiadas pela FCT e projectos e cujo
valor é variável”, diz João Sousa, que ressalva, no en-
tanto, que o centro tem recebido todos os anos 120 mil
euros. Destaca ainda o facto do CEF ter como “prática
actual reverter para investigação 30% dos ‘overheads’
dos projectos”. ■

Universidades com projectos de peso
Novas formas farmacêuticas e terapêuticas estão na base do que se investiga nas universidades nacionais.

RAQUEL CARVALHO

raquel.carvalho@economico.pt

A Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE) atri-
buiu no passado mês de Maio o 13º Prémio Jovem empreen-
dedor ao projecto de investigação farmacêutica Bn´ML -
Behavioral & Molecular Lab. A Bn’ML é um ‘spin-off’ do Ins-
tituto de Investigação em Ciências da Vida e da Saúde (ICVS),
da Universidade do Minho (UMinho), e o projecto tem por
base “uma investigação fundamental e de translação desen-
volvida, promovendo uma melhor compreensão de meca-
nismos moleculares e celulares que estão na base da acção
terapêutica dos fármacos, passando pela fase de investigação
pré-clínica”, explica Nuno Sousa, vice-presidente da Escola
de Ciências da Saúde da UMinho.
Já a fase de desenvolvimento clínico está a ser promovida
“através de uma estreita parceria entre o Hospital de Braga e
o ICVS, por uma recém-criada entidade, o Centro Clínico
Académico - Braga”, diz, esclarecendo que este “é um plano
integrado de promoção de investigação sustentada e de am-
plo espectro” que visa “promover um ‘cluster’ na área da
saúde na região, envolvendo todos os parceiros relevantes,
para que se crie valor e se melhore os cuidados de saúde”.
Sobre a Bn’ML, Nuno Sousa lembra que “integra a fase de tes-
tes pré-clínicos promovendo serviços de análise da eficácia

dos potenciais compostos te-
rapêuticos ao nível comporta-
mentalemolecularemmode-
los animais de doença” e frisa
que, “com recurso a métodos
de análise de ponta e aliando o
conhecimento científico de
equipas multidisciplinares
com experiência internacio-
nal na área das neurociências,
permite uma avaliação mais
eficaz dos efeitos terapêuticos
dos compostos, sustentando o
investimento associado à
transição para a fase de testes
clínicos”.■

Universidade do Minho ganha
prémio de investigação da ANJE

A investigação feita na área da Tecnologia Farmacêutica
na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto
(FFUP), “assenta sobretudo no desenvolvimento de no-
vas formas farmacêuticas para administração de fárma-
cos (‘New drug delivery systems’)”, informa Domingos
Carvalho Ferreira, professor catedrático do departa-
mento da Ciência do Medicamento daquela faculdade. O
responsável esclarece que “dentro destas novas formas
farmacêuticas, nos últimos anos, tem sido feito um
grande investimento na área da nanotecnologia” e frisa
que o objectivo destes sistemas terapêuticos “tem sido
veicular fármacos que actuam em doenças, como por
exemplo diabetes, sida e cancro permitindo que se ul-
trapassem as dificuldades
existentes actualmente na
terapêutica mais conven-
cional destas doenças”.
De sublinhar que a FFUP é
parceira e alberga diversas
unidades de investigação,
tais como o Centro de Quí-
mica Medicinal da Univer-
sidade do Porto, que envol-
ve o Serviço de Química
Orgânica; o Centro de Quí-
mica da Universidade do
Porto; e vários grupos de
investigação, como o grupo
de investigação na área da
Farmacologia, que envolve
o Serviço de Farmacologia,
o grupo de análises bioquí-
micas, ambientais e industriais, que tutela o Serviço de
Química-Física, o grupo de estudos biotoxicológicos,
que envolve o Serviço de Toxicologia, o grupo de estu-
dos de segurança alimentar, que envolve o Serviço de
Bromatologia e o grupo de estudos de Fitoquímica, que
inclui o Serviço de Farmacognosia. ■

Porto aposta em novos fármacos
para a diabetes, sida e cancro

>> Complementar
O trabalho do CEF
é complementado pelas
investigações feitas
no Centro de Estudos
Interdisciplinares do
Século XX e do Centro
de Neurociências e
Biologia Celular da UC.

>> Plantas medicinais
O CEF desenvolve novas
substâncias e fármacos
e pesquisa domínios
inovadores e com fortes
potenciais, como
as plantas medicinais.

A destacar

Coimbra atenta a novas fórmulas
e nanoencapsulação

>> 30% para ensino
A Universidade do Minho
tem um orçamento anual de
100 a 110 milhões de euros,
sendo que para o ensino
é afectada cerca de 30%
da verba.

>> 70 projectos
A UMinho participa em 70
projectos de investigação
europeus, coordenando
cerca de uma dezena deles.
Cinco deles envolvem mais
de um milhão de euros cada.

A destacar

>> Departamentos
A Faculdade de Farmácia
tem três departamentos:
ciências quimicas,
ciências biológicas e
ciências do medicamento.

>> Investigação
Diversos docentes da
FFUP desenvolvem ainda
actividade em unidades
de investigação como
acontece com docentes
do Serviço de Bioquímica
e de Microbiologia.

A destacar

Be
rn

ar
do

S.
Lo

bo



PU
B



VIII Diário Económico Quinta-feira 20 Junho 2013

QUEM É QUEM NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DE JANEIRO A ABRIL DE de 2013 as empresas que
lideraram as vendas (em valor) no mercado ambulatório
eram a Merck Sharp & Dohme (MSD), a Novartis Farma, a
Bial, a Pfizer e a Astrazeneca, de acordo com dados da IMS
Health. Já no que respeita ao ‘ranking’ por unidades, a líder é
a Bayer. O produto mais vendido em Portugal neste período
foi o Ben u Ron. Já em termos de valor foi a Crestor.

Como a crise
tem afectado
as empresas
Apostar em mercados externos é uma das
formas de combater a instabilidade no sector.
RAQUEL CARVALHO

raquel.carvalho@economico.pt

ompetitividade, inovação e in-
ternacionalização parecem ser
as palavras chaves para se ‘fu-
gir’ à crise na indústria farma-
cêutica que vai muito além dos
grandes grupos farmacêuticos,
passando por empresas de dis-

tribuição e embalagens.
Nuno Belmar da Costa, director-geral da NBC
Medical, diz que “a política seguida por este
Governo, com sucessivos abaixamentos nos
preços dos medicamentos, só pode favorecer
a nossa competitividade nos mercados exter-
nos”. Foi isso que fez a empresa, ao criar, em
2012, a Farmalog, empresa angolana de im-
portação e distribuição de medicamentos.
Apostar lá fora foi o que fez também a Neu-
troplast, que “intensificou o esforço comer-
cial nos mercados externos, participando
anualmente em cinco feiras e fazendo mais de
50 viagens por ano para prospecção de mer-
cado e acompanhamento de clientes”, infor-
ma Filipe Serafim, director de marketing.
Já de acordo com Paulo Barradas Rebelo, pre-
sidente-executivo da Bluepharma, olhar para
outros mercados sempre foi a forma encon-
trada para “viabilizar o seu modelo de negó-
cio”, uma vez que “a instabilidade, sobretudo
legislativa, por que se pauta o sector farma-
cêutico em Portugal dificulta a competitivi-
dade das PME”.
O responsável não tem dúvidas de que a legis-
lação que regula os preços dos medicamentos
“tornou-se determinante no planeamento es-
tratégico e na gestão corrente das empresas de
medicamentos genéricos”, que, perante a
“instabilidade de preços e a sua erosão num
curto espaço de tempo alteraram a forma de
avaliar os investimentos em novas tecnologias
de saúde, tornando o lançamento de novos
produtos um exercício de elevada incerteza”.
Também a Bial recuou nos seus investimentos.
“A forte descida de preços que tivemos nos úl-
timos anos obrigou a atrasar o desenvolvi-
mento dos nossos projectos de I&D, o que im-
plicou atrasos no lançamento de novos produ-
tos de I&D de Bial”, afirma Jorge Redondo, di-
rector-geral. É por isso normal que “a avalia-
ção cada vez mais criteriosa dos investimentos
e o controlo apertado da estrutura de custos
sejam formas encontradas para fazer face a
esta nova realidade”, diz Paulo Barradas Re-
belo, da Bluepharma. ■

C

exemplos de quem conseguiu
dar a volta

NEUTROPLASTE
Com a crise, a Neutroplast intensificou
a implementação de medidas para aumentar
a competitividade. Intensificou o esforço
comercial para os mercados externos, “tendo
triplicado o número de visitas estratégicas junto
de clientes no decorrer dos últimos três anos,
o que já deu frutos: um crescimento do volume
de vendas acima dos dois dígitos”, frisa Filipe
Serafim, director comercial. A empresa deixou
de se apresentar como pequena, mas sim como
uma média empresa e “aumentou em 40%
o seu capital humano, de forma a preparar-se
para responder a todas as condicinantes
externas do mercado”, diz, acrescentando
que outra aposta foi “em nichos de mercado,
deixando de ser uma empresa generalista
de embalagem e especializando-se em produtos
com potencial e com mais margem”. No fundo,
“concentrou-se no tipo de cliente, pois toda
a produção é feita para a indústria farmacêutica
e bio farmacêutica”, frisa.
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RANGEL PHARMA
O grupo Rangel apostou em 2009 num projecto de logística
integrada de frio e temperatura controlada para gestão
de stock e entrega de medicamentos, a Rangel Pharma.
A adesão tem sido grande por parte de laboratórios
produtores e alguns distribuidores aos serviços da empresa
que, para ultrapassar os efeitos da nova política do sector
farmacêutico, optou por “diagnosticar as necessidades e
o nível de qualidade necessária para satisfazer um mercado
muito exigente”, esclarece Eduardo Rangel, presidente
do grupo que decidu também, “garantir a integridade
dos sistemas de frio e temperatura controlada”, oferecendo
uma câmara frigorífica para temperaturas entre os dois e os
seis graus, desenvolvendo caixas que foram certificadas para
garantir a estabilidade de temperatura durante no mínimo,
48 horas para medicamentos especificos”. A Rangel Pharma
colocou ainda, “em todas as zonas de stock aspersores contra
incêndio e a garantia de temperatura controlada entre 15
e 25 graus em todas as naves”. Instalou “‘picking’ electrónico,
ligado a software que permite uma traceabilidade total de
qualquer produto desde que entra nas instalações”. De referir
que a empresa dedicou uma frota de temperatura controlada
em exclusivo às entregas de medicamentos.

118
milhões de euros

A Rangel Pharma cresceu
53% em 2012 e prevê
crescer 45% em 2013.
O grupo Rangel facturou em
2012, 118 milhões de euros.

CRESCER EM CRISE

30%

A Neutroplast conseguiu
ganhar terreno em ano
de crise, crescendo 30%
o volume de vendas
e os níveis de exportações.

CRESCER EM CRISE

3



Quinta-feira 20 Junho 2013 Diário Económico IX

AS FARMACÊUTICAS que mais valor arrecadaram, entre
Janeiro e Abril, nas vendas de medicamentos ao mercado
hospitalar são a Roche, a Gilead, a Pfizer, a MSD e a ABBVIE,
de acordo com a IMS Health. Já no que respeita a unidades
vendidas, a líder é a Labesfal genéricos. O medicamento
consumido nos hospitais que está no topo do ‘ranking’
por valor é o Truvada, usado no tratamento do VIH.

O MINISTRO DA SAÚDE, Paulo Macedo, anunciou a semana
passada a criação de uma lista de Medicamentos Não
Sujeitos a Receita Médica que apenas poderão ser
vendidos em farmácias. Uma medida aplaudida e já
anteriormente defendida pela Ordem doa farmacêuticos,
e que visa promover um maior acesso sem descurar a
segurança nem aumentar o risco do seu uso incorrecto.

A Associação de Grossistas de Produ-
tos Químicos e Farmacêuticos, que
nasceu em 1931, considera que as
empresas estão a enfrentar problemas
de ordem financeira e económica.

Como vê a Groquifar as mudanças
que o sector farmacêutico atravessa?
A Groquifar tem acompanhado com
grande preocupação a evolução nega-
tiva da situação económica e finan-
ceira das empresas que representa.
Compreendemos que o país passa por
um ajustamento económico e que há
necessidade de realocar os recursos
disponíveis, mas entendemos que o
sector do medicamento e particular-
mente a distribuição (grossistas e far-
mácias) já contribuíram o suficiente
com a degradação de 30% do merca-
do em valor nos últimos cinco anos e
com a redução da margem legal afecta
ao sector de forma substancial.

Quais são os principais problemas
com que estão a ser confrontados os
vossos associados?
As empresas associadas deparam-se
no essencial com dois tipos de pro-
blemas: o problema económico, em
que as farmácias e grossistas têm uma
margem associada ao preço do medi-
camento que tem decrescido de for-
ma brusca nos últimos anos. Além da
redução de preços, no início de 2012
foram também alteradas as margens
dos grossistas e farmácias para um
sistema de margens regressivas
(quanto maior o preço do medica-
mento; menor a margem) que redu-
ziu substancialmente a margem mé-
dia de grossistas e farmácias. Portan-
to o mercado nos últimos cinco anos
perde 30% em valor e a rentabilidade
de grossistas e farmácias sofre um
decréscimo por via da redução do va-
lor do mercado e por via da redução
da margem.

Que outros problemas existem?
O problema financeiro: os grossistas
relacionam-se a montante com a in-
dústria farmacêutica a quem compra
os medicamentos e a jusante com as
farmácias. Os principais laboratórios
produtores que operam no mercado
português são multinacionais, que
quando estabelecem limites de crédi-
to às empresas de distribuição anali-
sam o risco do país, do sector e das
próprias empresas. Verificou-se nos

últimos anos uma redução dos limites
de crédito aos grossistas por parte dos
laboratórios e um aumento da exi-
gência em termos da relação finan-
ceira. Há ainda o problema do crédito
bancário. Tradicionalmente o sector
da distribuição sempre actuou como
financiador do mercado, dado que a
maior parte dos laboratórios exige
um pagamento a 30 dias e as farmá-
cias têm um prazo médio histórico de
pagamento de 87 dias ao grossista.
Este fluxo de tesouraria negativo era
possível dado o apoio da banca. Face
ao contexto financeiro global este
apoio reduziu-se significativamente.
Por outro lado, a deterioração da ca-
pacidade económica das farmácias
evoluiu para uma forte restrição fi-
nanceira. Existem mais de 1.500 si-
tuações de corte de fornecimento;
mais de 600 processos judiciais entre
grossistas e farmácias para regulari-
zação de dívidas e a dívida ascende
aos 300 milhões de euros.

De que forma a nova política do sec-
tor farmacêutico e a nova descida
dos preços dos medicamentos está a
afectar a actividade?
A Groquifar tem sensibilizado as au-
toridades competentes do Ministério
da Saúde e Infarmed, alertando que a
continuação da redução dos preços
mantendo-se o actual modelo de re-
muneração já atingiu o seu limite, a
continuação desta política poderá
condicionar o futuro da rede de dis-
tribuição instalada e a própria acessi-
bilidade ao medicamento. Existem
outras áreas e vertentes na cadeia de
distribuição do medicamento que po-
dem gerar poupança e valor para o
Estado e que devem ser estudadas e
implementadas. Defendemos, por
exemplo, um novo modelo de remu-
neração com uma parte substancial da
margem em valor fixo, dissociado do
PVP do medicamento, de forma a via-
bilizar o mercado da distribuição e a
passagem de alguns medicamentos de
distribuição exclusiva hospitalar para
o mercado do ambulatório (farmácias
comunitárias). Esta era uma medida
que contribuiria para a recuperação
do valor do mercado do medicamento
em ambulatório e onde se podem criar
diversas sinergias, melhorando a
acessibilidade do doente, gerando
poupança para o estado e criando va-
lor para as empresas. ■ R.C.

“Actual modelo de remuneração
já atingiu o limite”
A associação de grossistas considera que o sector do medicamento
já sofreu o suficiente com a queda de 30% do mercado em valor.

4 PERGUNTAS A DIOGO GOUVEIA,
PRESIDENTE DA DIVISÃO FARMACÊUTICA DA GROQUIFAR
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NBC MEDICAL
Em Abril de 2012, a NBC Medical
iniciou a operação Farmalog
em Angola, uma empresa angolana
de importação e distribuição
de medicamentos. Posto isto,
“foi um ano de consolidação da nova
dimensão da empresa, que obteve
uma facturação na ordem dos 20
milhões de euros”, diz Nuno
Belmar da Costa, director-geral.
Foi também um ano de “aposta
em novas competências, tais como
os reforços na área financeira,
‘Posto Farmalog’, área de ‘Novos
Projectos’ e área de compras”.
Cinco meses passados em 2013, o
ano apresenta-se “com excelentes
perspectivas, quer ao nível do
volume de negócios (em maio deste
ano atingimos uma facturação
de 2,7 mil euros), quer ao nível
da actividade crescente da Farmalog
e no reforço de competências das
equipas em Portugal e em Angola,
quer ainda ao nível da efectiva
concretização de novos projectos.

>> Novo modelo
de remuneração
que garanta
maior estabilidade
(componente fixa
dissociada do preço).

>> Aumentar o valor
do mercado com
a introdução
de medicamentos
de distribuição
exclusiva hospitalar.

>> Melhorar a saúde
económico-financeira
das farmácias.

>> Criar instrumentos
que facilitem o
acesso ao crédito
bancário com juros
sustentáveis.

Medidas
propostas

pela Groquifar

“Existem mais
de 1.500 situações
de corte de fornecimento
[a farmácias]; mais
de 600 processos
judiciais entre grossistas
e farmácias para
regularização de dívidas
e a dívida ascende aos
300 milhões de euros”.
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QUEM É QUEM NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

“

“Acreditamos no futuro e na
sustentabilidade do SNS em Portugal”
O negócio da maior farmacêutica em Portugal
teve uma “quebra importante”, diz a líder MSD.
IRINA MARCELINO

irina.marcelino@economico.pt

decréscimo que Leonardo
Santarelli estima para este
ano ronda os 8% em termos
de redução de valor. Como
consequência, a farmacêu-
tica MSD “não prevê para
este ano a criação de em-

prego em Portugal”.

O que mudou na empresa em Portugal desde o
início da crise?
A MSD, bem como todas as empresas a operar
em Portugal, tiveram que ajustar a sua estru-
tura e o seu negócio. São alterações que foram
acontecendo nestes últimos anos a nível eco-
nómico, financeiro e social. O sector da saúde
tem vindo a registar ajustes constantes com os
cuidados de saúde e a indústria não está imu-
ne aos constrangimentos. Tal como em 2011, a
MSD registou em 2012 uma quebra importante
no seu negócio, resultado da crise que se vive
no país. Em minha opinião, o mais importante
é minimizar o impacto de todas estas mudan-
ças associadas à crise na vida dos doentes e,
neste sentido, acredito que os medicamentos
inovadores sejam finalmente autorizados a
entrar no mercado português em conformida-
de com o protocolo assinado com o Governo.
Houve reestruturações? De que âmbito?
O sector farmacêutico tem vindo a registar um
declínio de ano para ano e 2013 não é excep-
ção. O decréscimo estimado para este ano é na
ordem dos 8%, em termos de redução de valor.
Considerando este cenário e como consequên-
cia deste decréscimo, a MSD não prevê para
este ano a criação de emprego em Portugal.
Olhando para o médio prazo, como vêem a vos-
sa presença em Portugal?
A indústria farmacêutica no seu todo tem rea-
lizado esforços activos para a sustentabilidade
do Serviço Nacional de Saúde (SNS) portu-
guês. Na MSD acreditamos no futuro e na sus-
tentabilidade do SNS em Portugal, pelo que
iremos continuar a contribuir de forma posi-
tiva e activa para o cumprimento deste objec-
tivo, em parceria com os diversos interve-
nientes, como tem vindo a acontecer.
Olhando para o longo prazo, por que áreas vai
passar a vossa estratégia de negócio em Portu-
gal? E por que áreas gostariam que passasse?
Não só em Portugal, mas a nível global, a po-
pulação tem vindo a envelhecer. Este enve-
lhecimento tem impacto directo na saúde das
pessoas, já que dão origem ao aparecimento
de doenças específicas da idade. Diria que as
áreas terapêuticas preferenciais num futuro
próximo são a doença de Alzheimer e as car-
diovasculares. No entanto, existem factores
que poderão minimizar o impacto do enve-
lhecimento, como por exemplo a mudança
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dos estilos de vida. Neste âmbito, a MSD actua
em duas vertentes: apoia e participa em pro-
gramas de prevenção com médicos e especia-
listas, com o objectivo de promover antecipa-
damente estilos de vida saudáveis, educando a
população para a prática de exercício e hábitos
alimentares saudáveis, contribuindo desta
forma para minimizar o impacto que o enve-
lhecimento da população tem na qualidade de
vida. Por outro lado, a MSD mais do que
acompanhar estas mudanças, antecipa-as,
incidindo o seu esforço de investigação e des-
envolvimento, precisamente nas áreas que são
mais prevalentes na população mais idosa.
Portugal é atractivo para fazer investigação
(I&D) na área da saúde e especificamente na
área farmacêutica?
Gostaria de recordar que a indústria farma-
cêutica é o sector económico que mais investe
em I&D e, dentro do sector, a MSD posiciona-
se acima da média da indústria. No que diz
respeito ao país, Portugal tem excelentes pro-
fissionais de saúde, quer clínicos quer investi-
gadores, mas, nos últimos anos o país tem

vindo a perder competitividade nesta área
face a outros países na Europa e no mundo.
Em minha opinião, esta perda de competitivi-
dade deve-se a três factores. O primeiro está
relacionado com o facto de o País não estimu-
lar a investigação. A inovação que aporta de
facto valor tem que ser reconhecida, mesmo
em situações económicas adversas, e este re-
conhecimento não tem vindo a acontecer em
Portugal. A não valorização e o não reconhe-
cimento da investigação contribuem para o
seu declínio. Por outro lado, os procedimentos
associados à realização de um ensaio clínico
em Portugal são morosos, ao passo que na Eu-
ropa estes procedimentos são céleres e sim-
ples. No entanto, devo reconhecer que temos
assistido a alguns avanços. O terceiro factor
está relacionado com o facto de Portugal se
encontrar na lista dos países mais lentos na
introdução de inovação. É compreensível que
a entrada de inovação numa situação econó-
mica adversa seja mais demorada, no entanto
reforço que o que de facto é inovação não pode
deixar de ser reconhecido e valorizado. ■

Os procedimentos
associados
à realização
de um ensaio
clínico
em Portugal
são morosos,
ao passo que
na Europa estes
procedimentos
são céleres
e simples.
No entanto,
devo reconhecer
que temos
assistido
a alguns avanços.

ENTREVISTA LEONARDO SANTARELLI, DIRECTOR DA MSD PORTUGAL

Leonardo Santarelli: “A inovação que aporta de facto

valor tem que ser reconhecida, mesmo em situações

económicas adversas, e este reconhecimento

não tem vindo a acontecer em Portugal”.
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50% da redução
da despesa
no SNS foi em
medicamentos
Observatório da Saúde afirma que o sector foi
o que mais contribuiu para a queda da despesa.
IRINA MARCELINO

irina.marcelino@economico.pt

ntre 2010 e 2011 a diminuição da
despesa com medicamentos
contribuiu com quase metade da
redução total da despesa no SNS.
Para o Observatório dos Siste-
mas de Saúde (OPSS), que pu-
blicou esta semana o seu relató-

rio da Primavera sob o título “Duas faces da
saúde”, o sector do medicamento é o que
“mais tem contribuído e de uma forma mais
célere para a redução da despesa total de saú-
de em Portugal”. E se o encargo com medica-
mentos por parte dos utentes terá descido, a
queda dos preços não foi suficiente para com-
pensar a quebra no poder de compra das fa-
mílias. Por outro lado, “constatam-se dificul-
dades de abastecimento no circuito de distri-
buição que podem criar um problema de aces-
sibilidade a medicamentos essenciais para o
controlo de patologias prevalentes”, como é o
caso da hipertensão ou da diabetes.
E se existem dados concretos sobre as pou-
panças registadas com a descida dos preços
dos medicamentos ou o incentivo ao consumo
de genéricos, o observatório lembra que não
há referência aos impactos de algumas medi-
das sobre o emprego ou a actividade dos sec-
tores envolvidos, tais como a indústria, a dis-
tribuição e as farmácias - ver a propósito, as
entrevistas realizadas neste suplemento. “A
crise teve impacto negativo em toda a cadeia
de valor do medicamento, levando a despedi-
mentos na indústria farmacêutica, insolvên-
cia de várias farmácias e dificuldades finan-
ceiras de alguns grossistas”, diz o OPSS.
Sobre a redução da despesa pública em medi-
camentos para 1,25% até 2012 e para 1% do
PIB até 2013, como quer a ‘troika’, que pre-
tende ajustar a média portuguesa com a média
europeia (1,1%), o observatório lembra que os
cálculos foram postos em causa por várias en-
tidades. Por exemplo, a média europeia não
inclui os gastos de medicamentos nos hospi-
tais. Se os incluísse, a média seria de 1,265%
do PIB, muito acima do que se pretende para
Portugal.
No campo das medidas positivas, o OPSS des-
taca as que promovem racionalização do se-
guimento dos doentes e de adesão à terapêuti-
ca, assim como uma melhor articulação do
sistema de informação aos prescritores. As
que devem ser seguidas com atenção são as
dificuldades de acesso a medicamentos por
rupturas de ‘stocks’ ou por dificuldades eco-
nómicas de alguns grupos. E ainda a total au-
sência de medidas estruturantes. ■
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A ‘troika’ quer ajustar os gastos

da Saúde em medicamentos

com a média europeia. Mas a

média da Europa não inclui

os gastos nos hospitais, defende

o observatório.

O Observatório recorda
ainda as conclusões
de um estudo feito
pela Nova Business School
em 2012, que calculou
em 75 milhões de euros
a redução da despesa
do SNS com medicamentos
decorrentes da diminuição
das margens de lucro
da distribuição. Os
autores referem mesmo
que as farmácias estarão
a operar com um lucro
económico negativo
desde 2010.

Abastecimento
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O que diz o Observatório dos Sistemas de Saúde

1

23,73%

FARMÁCIAS
COM DIFICULDADE
EM CUMPRIR PRAZOS
Cerca de 23,73% das
farmácias que responderam
ao observatório dizem ter
tido dificuldades em cumprir
o prazo do pagamento
aos grossistas. Destas,
65,4% dizem ter tido
como consequência cortes
no fornecimento de
medicamentos. Quase 3/4 das
farmácias inquiridas revelam
que no seu funcionamento
diário sentem dificuldades de
fornecimento de medicamentos
por parte dos grossistas.
As mais de 700 farmácias
inquiridas identificaram 259
medicamentos em que se
verificava maior dificuldade
na aquisição. 368 farmácias
referiram a insulina
como um dos remédios
mais frequentemente
não disponibilizados às
farmácias pelos grossistas.

2

69%

ACESSO
A MEDICAMENTOS
MAIS DIFÍCIL
Num estudo feito junto de
doentes com mais de 65 anos
através de inquéritos
em farmácias da Área
Metropolitana de Lisboa,
é revelado que 69% dos
inquiridos revelou ter
substituído os medicamentos
que tomavam por alternativas
mais baratas. 13,26% deixou
de tomar medicamentos
e 15,8% aumentou o
espaçamento entre as tomas
por dificuldades económicas.
30% reportou redução do
acesso aos cuidados de saúde
por motivos económicos.
Entre os cuidados que
deixaram de parte, está
a consulta privada (60%),
a medicina dentária (48%),
aquisição de óculos e
aparelhos auditivos (47%) e
ainda os serviços públicos de
primeira necessidade (25%).

3

151,8
milhões de euros

CORTE NA DESPESA
COM REMÉDIOS CAIU
11% EM 2012
A redução da despesa
do Serviço Nacional de Saúde
(SNS) com medicamentos
em ambulatório desceu 11,4%
em 2012, o que corresponde
a uma quebra de 151,8 milhões
de euros. O Observatório
lembra que, de acordo
com a execução financeira
consolidada do SNS, a redução
percentual verificada nesta
rúbrica apenas é ultrapassada
pelas despesas com o pessoal,
que terá tido uma quebra nos
gastos de 14,2% nesse mesmo
ano. Entr 2010 e 2011, antes
da implementação
das medidas do memorando
da troika, a despesa com
medicamentos em ambulatório
terá caído 314,5 milhões
de euros. Quase metade
da redução da despesa
no SNS foi, por isso, feita
com cortes nestes gastos.

4

55%

GENÉRICOS: INCENTIVAR
A PROCURA E NÃO
SÓ A OFERTA
O Observatório
recorda que a política
de medicamentos genéricos
em Portugal tem-se
baseado “sobretudo
em medidas do lado
da oferta (através da redução
de preços)”, mas que é
necessário também apostar
em medidas do lado
da procura, “incentivando
para tal os médicos,
os farmacêuticos e os
doentes”. Entre Maio
de 2010 e Dezembro de 2012,
os preços dos genéricos terão
reduzido mais de 55%. Por
outro lado, mais genéricos
terão sido aprovados. No
primeiro semestre de 2013,
por exemplo, foram criados
mais genéricos – com
novas moléculas a entrar
pela primeira vez – do
que em 2012 por inteiro.

5

1,6%

QUASE AUSÊNCIA DE
ENTRADA DE REMÉDIOS
INOVADORES
No que diz respeito ao acesso
à inovação em Portugal, o
Observatório dos Sistemas
de Saúde analisou os números
do Infarmed entre Janeiro
de 2011 e Fevereiro de 2013.
Chegou à conclusão que 93%
das novas apresentações
que entraram no mercado
ambulatório nos últimos 26
meses, comparticipadas pelo
Sistema Nacional de Saúde
são medicamentos genéricos.
Nos mais de dois anos
analisados, apenas 1,6%
do total de comparticipações
são referentes a substâncias
activas o que “evidencia
a quase ausência de entrada
de medicamentos inovadores
no mercado ambulatório”.
Em 2013 ainda não foi feita
nenhuma avaliação prévia
de remédios para utilização
hospitalar.



XIV Diário Económico Quinta-feira20Junho2013

QUEM É QUEM NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

OPINIÃO

s empresas
farmacêuticas, através do
contínuo desenvolvimento
de medicamentos
e outras tecnologias
de Saúde, assumem
um papel estratégico

no acesso da população a melhores cuidados
de saúde. Simultaneamente, contribuem
de forma decisiva para o desenvolvimento
científico e para a valorização da economia
nacional. Sobretudo num momento como
aquele que Portugal atravessa, com fortes
constrangimentos de ordem económica,
a que se juntam as severas restrições
introduzidas na área da Saúde, importa
que os decisores políticos e a própria
opinião pública não percam de vista
as conquistas alcançadas pela constante
inovação terapêutica.
Elas demonstram que os recursos aplicados
à Saúde, em especial na prevenção e
na inovação, mesmo em recessão económica
grave, devem ser vistos como um
investimento no futuro, decisivo para o
desenvolvimento da sociedade, da qualidade
de vida dos portugueses e da redução e

Investir em Saúde é preparar o futuro

“Desde 2012, as
empresas farmacêuticas
perderam cerca de 1.500
postos de trabalho
e é crescente a tendência
para concentrar
numa gestão ibérica
actividades que, a
té então, possuíam
estruturas autónomas em
Portugal e em Espanha”.

Decisores políticos e opinião pública não devem perder de vista as conquistas alcançadas pela constante
inovação terapêutica, diz João Almeida Lopes, presidente da Apifarma.
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“Empresas farmacêuticas enfrentam um nível de dívida

dos hospitais do SNS que supera um ano de consumos gratuitos,

pelos quais suportaram já os impostos devidos ao Estado”,

alerta João Almeida Lopes.

JOÃO ALMEIDA LOPES

Presidente da direcção

da Apifarna

optimização de encargos a longo prazo.
Foi esta visão que consolidou o Serviço
Nacional de Saúde (SNS) como essencial
à manutenção da qualidade de cuidados
de Saúde que os portugueses exigem.
Ciente da sua responsabilidade enquanto
um dos principais fornecedores do SNS,
as empresas farmacêuticas contribuíram,
entre 2011 e 2012, com mais de 600 milhões
de euros para a sua sustentabilidade.
Um valor de poupança com medicamentos
e meios de diagnóstico in vitro que não
tem paralelo em nenhuma outra área
de actividade no país.
Torna-se, assim, obrigatória uma visão
estratégica para as empresas farmacêuticas
e um referencial de estabilidade e
previsibilidade que garanta a sustentabilidade
da área do Medicamento e das Tecnologias
de Saúde.
Entre 2011 e 2012, o mercado farmacêutico
em Portugal sofreu uma redução de 432
milhões de euros nos medicamentos e de
mais de 9% nos meios de diagnóstico in vitro.
Paralelamente, as empresas farmacêuticas
enfrentam um nível de dívida dos hospitais
do SNS que supera um ano de consumos

gratuitos, pelos quais suportaram
já os impostos devidos ao Estado.
Aexcessiva burocratização na concretização
de ensaios clínicos aprovados diminui
a competitividade do país para atrair
investimento de valor para os seus
profissionais e doentes. Além disso, a
aprovação de medicamentos inovadores
debate-se com atrasos sucessivos,
já que os prazos legais são ultrapassados
por parte das autoridades de Saúde.
O impacto destas políticas na vida das
empresas de medicamentos e meios de
diagnóstico in vitro tem sido violento: desde
2012, as empresas farmacêuticas perderam
cerca de 1.500 postos de trabalho e é
crescente a tendência para concentrar numa
gestão ibérica actividades que, até então,
possuíam estruturas autónomas em Portugal
e em Espanha.
Retirar capacidade aos agentes económicos
da cadeia de valor para continuarem a
abastecer o SNS com os medicamentos e os
meios de diagnósticos in vitro que os doentes
requerem não é, nem pode nunca ser,
o centro de uma política de Saúde
que pretenda preparar o futuro. ■
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AMPLIPHAR – Produtos Farmacêuticos, Lda.

■ Capital Social: 360.000 €

■ Diretor Geral: Carlos Oliveira
■ Diretora de Marketing: Mariana Azevedo
■ Diretor Financeiro: José Ribeiro
■ Diretor de Vendas: Fernando Oliveira
■ Diretora Técnica: Alexandra Freitas

■ Nº. de colaboradores: 19

Marcas próprias
■ All-in-Fit Articulações
■ All-in-Fit Ómega 3 + Ómega 6 + Ómega 9
■ All-in-Fit Óleo de Fígado de Bacalhau
■ Win-Fit Man
■ Win-Fit Woman
■ Win-Fit Cardio
■ Win-Fit Multi
■ Win-Fit Imuno
■ Win-Fit mc

Marcas representadas
■ AF24 Clic&Go, AF24 Pó, AF24 Spray
■ Erpecalm Roll-on, Erpecalm Patch de Gel
■ Hairgain
■ HemoClin Gel, HemoClin Gel Aerossol
■ Momen Gel
■ Momendol
■ Momendol Gel
■ Moment200
■ Officina

CONTACTOS

Morada: R. Damião de Góis, 115 – sala 3

4050-225 PORTO

Tel.: 225 084 670 | Fax: 225 084 679

E-mail: ampliphar@ampliphar.com

Site: www.ampliphar.com

■ Pepsa-lax
■ PoxClin
■ REN
■ Tantum Protect
■ 30 Days Linha de Cintura
■ 30 Days Cólon Limpo

■ Logistica: Mercafar
– Distribuição Farmacêutica, SA

Missão
■ A área de negócio em que a Ampliphar exerce
a sua atividade abrange, pela quantidade
diversificada de produtos, bens e serviços
que nela estão contidos, um território
com grande potencial onde, de forma sustentada,
bem qualificada e dando relevo ao detalhe,
iremos trabalhar afincadamente
para implementar as nossas Marcas.
■ Consequentemente, estamos neste desafio,
porque Acreditamos em Self Care.

Católica Lisbon School of Business & Economics

■ A Católica Lisbon School of Business and
Economics, a Única Business School Portuguesa
presente no prestigiado ranking do Financial
Times para a Formação de Executivos, oferece
cerca de 30 programas, especialmente
desenhados para o desenvolvimento do talento
e potencial dos seus participantes em diversas
áreas da gestão. Atualmente
a CATÓLICA-LISBON oferece um programa
especificamente desenhado para a Indústria
Farmacêutica. O Programa Leading Pharma:
Programa de Gestão para a Indústria
Farmacêutica tem como objetivo dotar
os participantes de uma visão integradora
da gestão na indústria farmacêutica focando
principalmente as áreas atualmente
determinantes na indústria. Permite
aos participantes dominar os conteúdos
teóricos transversais à indústria tais como:
Market Access, Marketing, Economia da Saúde,
Assuntos Regulamentares, Estratégia, Business
Development e Inovação. A estes temas
junta-se o contacto com experiências relevantes
vindas do próprio setor. O programa também
conta com a utilização de um simulador
que permite em ambiente laboratorial,
treinar com realismo as várias dimensões
da gestão de produtos farmacêuticos.

FRANCISCO VELOSO
Diretor

CONTACTOS

CATÓLICA-LISBON
Morada: Universidade Católica Portuguesa

Palma de Cima

1649-023 Lisboa

Tel.: 217 227 801 | 214 217 220

E-mail: executivos@ucp.pt

Fresenius Kabi, Lda /Labesfal,S.A.

Administradores
■ Hernâni Sério
■ Jorge Amaral
■ Cristina Pires

Áreas de actuação
■ A Fresenius Kabi dedica-se ao tratamento de
doentes críticos e crónicos, disponibilizando
medicamentos injectáveis, terapêuticas para
perfusão intravenosa, nutrição clínica e
dispositivos médicos, gama de produtos que
abrange uma enorme variedade de
terapêuticas.

■ Com a integração, em 2005, da Labesfal, a
Fresenius Kabi tornou-se uma empresa líder em
Portugal nas respectivas áreas de actuação.
O complexo industrial farmacêutico da Labesfal
localizado em Santiago de Besteiros, Tondela é
o maior do seu género em Portugal. Este
complexo industrial é constituído por 4
unidades de produção - antibióticos, injectáveis,
sólidos, líquidos e pastosos e cefalosporinas.

■ O portfolio de medicamentos injectáveis
inclui analgésicos, anestésicos, anti-infecciosos e
medicamentos para doenças oncológicas e
outras doenças crónicas. Nas terapêuticas de
perfusão comercializa os correctivos da volémia
e outras soluções, como os soros. Na nutrição
clínica combina a nutrição parentérica e
entérica. E para a administração de todos estes

HERNÂNI SÉRIO
Director Geral

CONTACTOS

Morada: Zona Industrial do Lagedo

3465-157 Santiago de Besteiros

Tel.: 232 831 100

Fax: 232 831 112

E-mail: fkportugal@fresenius-kabi.com

Site: www.fresenius-kabi.com

produtos dispõe de bombas para perfusão e
sistemas de controlo, bombas para nutrição e
variados dispositivos médicos. A Fresenius Kabi
comercializa também dispositivos para recolha
e processamento do sangue total, assim como
terapêuticas celulares e de transfusão.

Prémios
Melhor empresa farmacêutica pela revista
EXAME em 2010 e 2012.

Generis Farmacêutica SA

História da Empresa
■ A experiência acumulada pelos profissionais
de saúde e seus doentes ao longo dos anos é a
maior garantia da eficácia e segurança dos
medicamentos que atingem a fase do ciclo de
vida em que perdem patente e se podem tornar
medicamentos genéricos. A missão da
GENERIS® é colocar esta experiência
acumulada ao serviço de todos a um custo
razoável.

Áreas de Atuação
■ A Generis desenvolve, produz e comercializa
o maior portefólio de genéricos de Portugal. A
Generis possui 2 unidades fabris em Portugal
promovendo as exportações ao assegurar 30 %
dos 13 milhões de embalagens produzidas por
ano para 40 empresas, das quais 20 são
multinacionais.

PAULO CLÍMACO
LILAIA
Administrador delegado

CONTACTOS

Morada: Rua João de Deus, 19 2700 – 487

AMADORA

Tel.: 210 988 843

E-mail: generis@generis.pt

Site: www.generis.pt
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José Eduardo Carvalho

GESTÃO
DE EMPRESAS

Disponível em www.ECONOMICO.pt
http://economico.sapo.pt/loja/livros

Novartis

■ A Novartis disponibiliza soluções de saúde
abrangentes e capazes de responder de modo
integrado às tendências globais que estão
a intervir no crescimento das necessidades
em saúde: população envelhecida, impacto
das alterações do estilo de vida nas doenças
crónicas e o debate público sobre acesso
e custos.

■ O Grupo Novartis orgulha-se de ter
um portefólio centrado no doente
e que abrange diferentes áreas da Saúde,
dando resposta a essas necessidades:

■ Novartis Farma
(medicamentos inovadores)

■ Consumer Health
(medicamentos de venda livre)

■ Sandoz (medicamentos genéricos)
■ Alcon (cuidados oftalmológicos,

cirúrgicos e farmacêuticos).
■ Vacinas & Diagnósticos (Prevenção)

■ A Novartis lidera a indústria farmacêutica
na investigação, desenvolvimento
e disponibilização de novos medicamentos
em áreas como neurociências, doenças
cardiovasculares e metabólicas, transplantação,
oftalmologia, oncologia, doenças respiratórias
e doenças autoimunes. A empresa continua
a investir significativamente em investigação
e desenvolvimento de novos medicamentos:
21 % das vendas líquidas, um dos maiores
investimentos da indústria.

CRISTINA CAMPOS
Presidente do Grupo
Novartis Portugal

CONTACTOS

Morada: Rua do Centro Empresarial, Edf.8

Quinta da Beloura

2710-444 Sintra

Tel.: 210008600

Site: www.novartis.pt

■ Disponibilizar aos seus colaboradores o local
de trabalho mais seguro possível e promover
a sua saúde e bem-estar é outra preocupação
da Novartis que, este ano, vai inaugurar uma
nova sede em Portugal, localizada no Taguspark
em Oeiras, reunindo num só espaço todas
as Divisões do Grupo.

■ A Novartis assume como missão
“Cuidar e Curar” e consegue cumpri-la ao ser
um líder inovador e uma empresa responsável
em termos de cidadania empresarial.

ProSETWIN, LTD.

Administradores
■ Duarte Magalhães
■ Miguel Rodrigues

Áreas de Actuação/
Serviços
■ Sales Team
■ Sales Audit
■ Task Force
■ Transformational Outsourcing
■ Training
■ E-Detailing

MIGUEL
RODRIGUES
Administrador

CONTACTOS
Prosetwin – Serviços de Marketing, Lda

Tecmaia – Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, SA

Morada: Rua do Eng. Frederico Ulrich, 2650

4470 – 605 Maia

Tel.: + 351 229 408 200

Fax: + 351 229 408 201

Telem.: + 351 912 153 879 | + 351 964 755 405

E-mail: prosetwin@prosetwin.com | geral@prosetwin.com

Site: www.prosetwin.com | www.prosetwin.pt

DUARTE
MAGALHÃES
Administrador

PharmaKERN

História da Empresa
■ História: A Pharmakern Portugal, Kern
Pharma em Espanha é uma companhia do Grupo
Indukern. Graças à aquisição, em Abril de 1999
da fábrica farmacêutica do grupo Roche, situada
em Terrassa (Barcelona), consolidou
a sua estratégia na área da saúde humana.

■ A Actividade: Desenvolve-se em grandes
linhas de negócio: desenvolvimento, fabrico
e comercialização de produtos farmacêuticos,
com a marca Kern (com ênfase nos genéricos)

■ Produção: A partir da nossa unidade
de produção em Espanha produzimos para mais
de 45 empresas na sua maioria multinacionais;
anualmente são produzidas 83 milhões
de unidades, 1.3 mil milhões de comprimidos
e cápsulas, 18 milhões de ampolas e frascos,
33 milhões de tubos de cremes e pomadas,
10 milhões de stick-packs e 85 milhões
de saquetas de granulado.

■ Excelência: Temos o compromisso de ser
uma companhia excelente com pessoas
excelentes. Trabalhamos dia a dia para optimizar,
maximizar e assegurar a qualidade dos nossos
produtos e serviços.

■ Equipa: Para fazer frente aos desafios,
o nosso serviço deve ser superior, isso só se
consegue trabalhando em equipa.
Todos colaboramos para obter sinergias
(um mais um são mais que dois) priorizando
a execução de objectivos comuns.

JOÃO GALRITO
Director Geral
Pharmakern Portugal

CONTACTOS

Morada: Ed. Atlas II, Av. José Gomes Ferreira

nº 11, 3º- Sl.31 – 1495-139 Algés

Tel.: +351 214 200 291

E-mail: geral@pharmakern.pt

Site: www.kernpharma.es

■ Áreas de actuação: A Pharmakern opera
em Portugal desde 2005, está presente nas
áreas terapêuticas: analgésicos, antidiabéticos,
antifúngicos, anti-inflamatórios, anti ulcerosos,
anti-infecciosos, cardiovascular, metabolismo
ósseo, respiratório, SNC, urologia e oncologia
com 133 referências.

■ Serviço ao cliente: Queremos criar valor
para os nossos clientes internos e externos.
Trabalhamos para conseguir a sua máxima
satisfação. Acreditamos na gestão eficiente para
criar relações de benefício mútuo.
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ABBOTT LABORATÓRIOS, LDA.
Estrada de Alfragide, 67
Alfrapark - Edificio D
2610-008 Amadora
Telef.: 214 727 200
Site: www.abbott.com

ACTELION PHARMACEUTICALS
PORTUGAL, LDA.
Praça Marquês de Pombal, Nr. 15 - 8º
1250-163 Lisboa
Telef.: 213 586 120
Site: www.actelion.com

ALCON PORTUGAL
- PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
OFTALMOLÓGICOS, LDA.
Quinta da Fonte, Edifício D. Sancho I
Piso 3, Rua dos Malhões, Nr. 4
2770-071 Paço D’Arcos
Telef.: 214 400 300
Site: www.alcon.com

ALLIANCE HEALTHCARE, S.A.
(Escritório Central)
Rua Projectada à Rua 3,
Matinha, Bloco A 1º C
1950-327 Lisboa
Telef.: 218 614 700
E-Mail: geral@alliance-healthcare.pt
Site: www.alliance-healthcare.pt

ALMIRALL
- PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, LDA.
Rua do Central Park
Edificio 3, Nº 6 - 4B
2795-242 Linda-A-Velha
Telef.: 214 155 750
E-Mail: info.portugal@almirall.com
Site: www.almirall.com

AMGEN
- BIOFARMACÊUTICA, LDA.
Edifício D. Maria (Q60) Piso 2 A
Quinta da Fonte
2770-229 Paço de Arcos
Telef.: 214 220 550
E-Mail: amgen.pt@amgen.com
Site: www.amgen.pt

AMPLIPHAR – PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, LDA.
R. Damião de Góis, 115 – sala 3
4050-225 Porto
Telef.: 225 084 670
E-Mail: ampliphar@ampliphar.com
Site: www.ampliphar.com

ANGELINI
FARMACÊUTICA, LDA.
Rua João Chagas, 53 - 3º
1499-040 Cruz Quebrada - Dafundo
Telef.: 214 148 300
E-Mail:
angelini.farmaceutica@angelini.pt

ASTELLAS FARMA, LDA.
Lagoas Park Edifício 5-Torre C Piso 6
2740-245 Porto Salvo
Telef.: 214 401 300
E-Mail: portugal@astellas.com
Site: www.astellas.com.pt

ASTRAZENECA
- PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, LDA.
Rua Humberto Madeira, Nr. 7
Queluz de Baixo
2730-097 Barcarena
Telef.: 214 346 100
E-Mail:
CorporateAffairs.Portugal@astrazene
ca.com
Site: www.astrazeneca.pt

ATLANTIC PHARMA
Produções Farmacêuticas, S.A.
Rua da Tapada Grande, Nr. 2
Abrunheira
2710-089 Sintra
Telef.: 210 414 100
E-Mail: clientes@atlanticpharma.pt
Site: www.tecnimede.com

B. BRAUN MEDICAL, LDA.
Estrada Consiglieri Pedroso, 80
Empreendimento Queluz Park
Queluz de Baixo
2730-053 Barcarena
Telef.: 214 368 200
E-Mail: info.bbmp@bbraun.com
Site: www.bbraun.pt

BALDACCI
PORTUGAL, S.A.
Rua Cândido Figueiredo, 84 B
1549-005 Lisboa
Telef.: 217 783 031
E-Mail: geral@baldacci.pt
Site: www.baldacci.pt/

BAUSCH & LOMB, SA
(SUC. PORTUGAL)
Av. da Republica, 25
Fracção 6A
1050-186 Lisboa
Telef.: 21 424 14 25
Site: www.bausch.com

BAXTER MÉDICO
- FARMACÊUTICA, LDA.
Sintra Business Park
Zona Industrial da Abrunheira,
Edifício 10
2710-089 Sintra
Telef.: 219 252 500
E-Mail: info_portugal@baxter.com
Site: www.baxter.pt

BAYER PORTUGAL, S.A.
– DIVISÃO BAYER SCHERING
PHARMA
Rua Quinta do Pinheiro, 5
2794-003 Carnaxide
Telef.: 214 172 121
E-Mail: contacto@bayer.pt
Site: www.bayer.pt

BENE FARMACÊUTICA
Parque Expo
Avenida D.João II Lote 1.06.2.2 C 1º B
1990-095 Lisboa
Telef.: 211 914 455
E-Mail: geral@benefarmaceutica.pt
Site: www.benefarmaceutica.pt

BIAL - PORTELA & CA. S.A.
Av. da Siderurgia Nacional
4745-457 S. Mamede do Coronado
Telef.: 229 866 100
E-Mail: info@bial.com
Site: www.bial.com

BIOGEN IDEC PORTUGAL
SOCIEDADE FARMACÊUTICA,
UNIPESSOAL, LDA.
Av. Duque de Ávila, 141 – 5º E
1050-081 Lisboa
Telef.: 213 188 450
E-Mail:
info.portugal@biogenidec.com
Site: www.biogenidec.com

BIOMERIEUX PORTUGAL
APARELHOS E REAGENTES
DE LABORATÓRIO, LDA.
Av. 25 de Abril de 1974, nº 23 - 3º
2795-197 Linda-A-Velha
Telef.: 214 152 351
Fax: 214 183 268
Site: www.biomerieux.pt

BIO-RAD LABORATORIES, LDA.
Edifício Prime Av. Quinta Grande,
Nº 53-3B - Alfragide
2614-521 Amadora
Telef.: 214 727 700
E-Mail: lsg_pt@bio-rad.com
Site: www.bio-rad.com

BIOSAÚDE - PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, LDA.
Av. José Malhoa, Nr. 2
Edifício Malhoa Plaza, 2º Piso -
Escritório 2.2
1070-325 Lisboa
Telef.: 217 226 110
E-Mail: biosaude@biosaude.pt

BIOTECNOL, S.A.
Lagoas Park, Edifício 7 – 1º Piso Norte
2741-901 Porto Salvo, Oeiras
Telef.: 214 220 520
E-Mail: biotecnol@biotecnol.com
Site: www.biotecnol.com

BLUEPHARMA – INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA, S.A.
Rua da Bayer
São Martinho do Bispo
3045-016 Coimbra
Telef.: 239 800 300
E-Mail: bluepharma@bluepharma.pt
Site: www.bluepharma.pt

FARMACÊUTICA
BOHERINGER INGELHEIM
Avenida de Pádua, 11
1800-294 Lisboa
Telef.: 213 135 300
E-Mail: webmaster@lis.boehringer-
ingelheim.com
Site: www.boehringer-ingelheim.pt

BRISTOL
- MYERS SQUIBB
FARMACÊUTICA
PORTUGUESA, S.A.
Rua Fonte Caspolima
Edifício Fernão Magalhães
Quinta da Fonte
2774-523 Paço D’ Arcos
Telef.: 214 407 000
E-Mail:
servicos.profissionais@bms.com
Site: www.bms.com

CELGENE PORTUGAL
Lagoas Park – Edif. 11 – 1º
2740-270 Porto Salvo
Telef.: 210044 300
E-Mail:
celgene.portugal@celgene.com

CICLUM FARMA,
UNIPESSOAL, LDA.
Quinta da Fonte, Edifício D. Amélia,
Piso 1, Ala B
2770-229 Paço D’Arcos
Telef.: 211 209 870
E-Mail: info@ciclumfarma.pt
Site: www.ciclumfarma.pt

CINFA PORTUGAL, LDA.
Av. Tomás Ribeiro, 43
Bloco 2 - 3ºF
2790-221 Carnaxide
Telef.: 214 253 810
Site: www.cinfa.com

COFANOR - COOPERATIVA
DOS FARMACÊUTICOS
DO NORTE, C.R.L.
Rua Palmeiras, Nr. 51
4150-563 Porto
Telef.: 226 159 500
E-Mail: cofanor@cofanor.pt
Site: www.cofanor.pt

COMPANHIA PORTUGUESA
HIGIENE, S.A.
(GRUPO FERRER)
Rua dos Bem Lembrados, 141
Manique
2645-471 Alcabideche
Telef.: 214 449 600
E-Mail: geral@cphpharma.pt

COOPROFAR - COOPERATIVA
DOS PROPRIETÁRIOS
DE FARMÁCIA, C.R.L.
Rua Pedro José Ferreira, 200/210
4420-612 Gondomar
Telef.: 223 401 000
E-Mail: geral@medlog.pt
Site: www.cooprofar.pt

COVIDIEN PORTUGAL
- PRODUTOS DE SAÚDE,
UNIPESSOAL, LDA.
Estrada Outeiro de Polima, Lt. 10
1º Piso- Abóboda
2785-521 São Domingos de Rana
Telef.: 214 481 000
E-Mail:
portugal.customerservice@covidien.c
om
Site: www.covidien.com

CREFAR
REPRESENTAÇÕES, LDA.
Rua da Madalena, 171 - 2º
1149-032 Lisboa
Telef.: 218 824 690
E-Mail: mail@crefar.pt
Site: www.crefar.pt

DAIICHI SANKYO
PORTUGAL, LDA.
Coplx Lagoas Park
Lagoas Park, Edifício 11 – Piso 3
2740-270 Porto Salvo
Telef.: 214 232 010 |
E-Mail: info@daiichi-sankyo.pt
Site: www.daiichi-sankyo.pt

DÁVI FARMACÊUTICA, LDA.
Est. Consiglieri Pedroso 69-B
Queluz de Baixo
2730-055 Barcarena
Telef.: 214 340 000
E-Mail: geral@davi.pt
Site: www.davi.pt

DISTRIFARMA - COMPANHIA
DE DISTRIBUIÇÃO
FARMACÊUTICA, S.A.
Condomínio Industrial – Queluz Park
Estrada Consiglieri Pedroso
Nº 80, Lt.3, Armazém 1, 5 e 12
Queluz de Baixo
2730-053 Barcarena
Telef.: 214 346 970
E-Mail: geral@distrifarma.pt
Site: www.distrifarma.pt

ESTEVE FARMA, LDA.
Av. do Forte, 3
Edifício Suécia III, Piso 1
2794-073 Carnaxide
Telef.: 21 424 60 10
Site: www.esteve.com

EUROMEDIC
PORTUGAL
AV. D. João II, 1.12.02
Edifício Adamastor – Torre B, 7º
Parque das Nações
1990-077 Lisboa
Telef.: 218 922 100
E-Mail: geral@euromedic.pt
Site: www.euromedic.com

FARMOZ - SOCIEDADE
TECNICOMEDICINAL, S.A.
Rua da Tapada Grande, 2
Abrunheira
2710-089 Sintra
Telef.: 210 414 124
E-Mail: dmk.fz@farmoz.pt
Site: www.grupotecnimede.com

FERRAZ, LYNCE, S.A.
Rua Consiglieri Pedroso , 123
Queluz de Baixo
2731-901 Barcarena
Telef.: 214 345 212
E-Mail: ferrazlynce@ferrazlynce.pt
Site: www.ferrazlynce.pt

FERRING PORTUGUESA,
PRODUTOS FARMACEUTICOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA.
Rua Alexandre Herculano,
Edifício 1 - 6º Piso
2795-240 Linda-A-Velha
Telef.: 219 405 190
Site: www.ferring.com

FRESENIUS KABI, LDA
/ LABESFAL, S.A.
Zona Industrial do Lajedo
3465-157 Santiago de Besteiros
Telef.: 232 831 100
E-Mail: fkportugal@fresenius-
kabi.com
Site: www.fresenius-kabi.com

GALDERMA INTERNATIONAL
– SUCURSAL PORTUGAL
Rua Dr. Antonio Loureiro Borges,
Nr. 7 - 6º | Arquiparque - Miraflores
1495-131 Algés
Telef.: 213 151 940
E-Mail:
galderma.portugal@galderma.com
Site: www.galderma.com

GENERIS
FARMACÊUTICA, S.A.
Rua João de Deus, 19
Venda Nova
2700-487 Amadora
Telef.: 210 988 843
E-Mail: generis@generis.pt
Site: www.generis.pt

GERMED
FARMACÊUTICA, LDA.
Edifício Monsanto
Rua Alto Montijo, 13 - 1º Dto.
2790-012 Portela de Carnaxide
Telef.: 214 169 060
E-Mail: info@germed.pt
Site: www.germed.pt

GILEAD SCIENCES, LDA.
Edif. Atrium Saldanha
Praça Duque de Saldanha, 1 – 8º B
1050-094 Lisboa
Telef.: 217 928 790
Site: www.gilead.com

GLAXOSMITHKLINE
- PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, LDA .
- CONSUMER HEALTHCARE,
PRODUTOS PARA SAÚDE
E HIGIENE, LDA.
Rua António Loureiro Borges, 3
Miraflores
1495-131 Algés
Telef.: 214 129 500
Site: www.gsk.pt

GRIFOLS PORTUGAL
PRODUTOS FARMACÊUTICOS
E HOSPITALARES, LDA.
Rua S. Sebastião, 2
Zona Industrial Cabra Figa
2635-448 Rio de Mouro
Telef.: 219 255 200
E-Mail: portugal@grifols.com
Site: www.grifols.com

GRUNENTHAL, S.A.
Rua Alfredo da Silva, 16
Alfragide
2610-016 Amadora
Telef.: 214 726 300
E-Mail:
grunenthal.pt@grunenthal.com
Site: www.grunenthal.com

GRUPO ATRALCIPAN
Apartado 60
2601-962 Castanheira do Ribatejo
Telef.: 263 856 800
E-Mail: info@atralcipan.pt
Site: www.atralcipan.com

GRUPO AZEVEDOS
- INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
Edifício Azevedos - Estrada da Quinta,
Nr. 148 - Manique de Baixo
2645-436 Alcabideche
Telef.: 214 725 900
E-Mail: mail@azevedos-sa.pt
administracao@azevedos-sa.pt
Site: www.grupoazevedos.com

GRUPO CONFAR-SOFEX, LDA.
Rua Sebastião e Silva, 25
ZI de Massamá
2745-838 Massamá
Telef.: 214 387 480
E-Mail: info@confar-sofex.com
Site: www.confar-sofex.com

DECOMED, FARMACÊUTICA, S.A
Rua Sebastião e Silva, 56
2745-838 Massamá
Telef.: 214 389 460
E-Mail: geral@decomed.pt
Site: www.decomed.pt

GRUPO JABA
(JABA RECORDATI, S.A.)
Lagoas Park,
Edifício 5, Torre C, Piso 3
2740-298 Porto Salvo
Telef.: 214 329 500
E-Mail: geral@jaba-recordati.pt
Site: www.jaba.pt
www.recordati.com

GRUPO MEDINFAR
Edifício Duo - Escritórios
Alameda Fernão Lopes
12 - 11º A
1495 - 190 Algés
Telef.: 214 997 400
E-Mail: medinfar@medinfar.pt
Site: www.medinfar.pt

GRUPO TECNIFAR
FARMACÊUTICA
Rua Tierno Galvan,
Torre 3 – 12º
1099-036 Lisboa
Telef.: 210 330 700
E-Mail: marketing@tecnifar.pt
Site: www.tecnifar.pt

GRUPO UDIFAR
Rua Cidade de Hull, N 2
2735-211 Agualva - Cacém
Telef.: 217 205 707
Fax: 214 337 180
E-Mail: geral@udifar.pt
Site: www.udifar.pt

HEYDEN FARMACÊUTICA
PORTUGUESA, LDA.
Edifício Fernão de Magalhães
Quinta da Fonte
2774-523 Paço D’Arcos
Telef.: 214 407 000
E-Mail:
serviços.profissionais@bms.com

HIKMA FARMACÊUTICA
(PORTUGAL), S.A.
Estrada Rio da Mó, 8
Fervença
2705-906 Terrugem Snt
Telef.: 219 608 410
E-Mail: geral@hikma.pt
Site: www.hikma.com

HOSPIRA PORTUGAL, LDA.
Av. José Malhoa, 14 – 4º Piso, letra B
1070-158 Lisboa
Telef.: 214 857 430
E-Mail: info.pt@hospira.com
Site: www.hospira.pt

HOVIONE - FARMACIÊNCIA, S.A.
Sete Casas
2674-506 Loures
Telef.: 219 829 000
E-Mail: weblink@hovione.com
Site: www.hovione.com

IBERFAR - INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA, S.A.
Rua Consiglieri Pedroso, 123
Apartado 1011 Queluz de Baixo
2746-601 Barcarena
Telef.: 214 348 100
Site: www.iberfar.pt

IMS HEALTH
Lagoas Park, Edif. 7 – Piso 1
2740-299 Porto Salvo - Oeiras
Telef.: 214 875 900
Site: www.imshealth.com

IPSEN PORTUGAL - PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, S.A.
Alameda Fernão Lopes, Nr. 16 - 11º
Miraflores
1495-190 Algés
Telef.: 214 123 550
E-Mail: ipsen.portugal@ipsen.com
Site: www.ipsen.pai.pt
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ISDIN - LABORATÓRIO
FARMACÊUTICO
UNIPESSOAL, LDA.
Rua Ilha dos Amores,
Lote 4.08.01 Bloco E 17
Parque das Nações
1990-118 Lisboa
Telef.: 218 950 084
E-Mail: consultas@isdin.com
Site: www.isdin.com

IZASA PORTUGAL,
DISTRIBUIÇÕES
TÉCNICAS, LDA.
Rua do Proletariado, 1
Quinta do Paizinho
2790-138 Carnaxide
Telef.: 214 247 312
Site: www.izasa.pt

JANSSEN - CILAG
FARMACÊUTICA, LDA.
Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A
Queluz de Baixo
2734-503 Barcarena
Telef.: 214 368 835
Site: www.janssen-cilag.pt

JOHNSON & JOHNSON, LDA.
Estrada Consiglieri Pedroso, 69/A
Queluz de Baixo
2745-555 Barcarena
Telef.: 214 368 771
Site: www.jnj.com

LABIALFARMA-LABORATÓRIO
DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
E NUTRACÊUTICOS, S.A.
Edifício Labialfarma 1, Felgueira
3450-336 Sobral, Mortágua
Telef.: 231 927 590
E-Mail: email@labialfarma.com
Site: www.labialfarma.com

LABORATÓRIO EDOL, PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, S.A.
Av. 25 de Abril, 6-6A
Apartado 151
2795-195 Linda-A-Velha
Telef.: 214 158 130
E-Mail: geral@edol.pt
Site: www.edol.pt

LABORATÓRIO JNEVES
Parque Industrial do Seixal
Lote 4 - Paio Pires
2840-068 ALDEIA DE PAIO PIRES
Telef.: 212 134 800

LABORATÓRIO MAIALAB
- INDÚSTRIA
DE PRODUTOS DE SAÚDE, LDA.
Av. Associação Comercial
e Industrial Gondomar, 321
Zona Industrial da Portelinha
4510-688 Fânzeres
Telef.: 229 725 736
E-Mail: maialab@maialab.pt
Site: www.maialab.pt

LABORATÓRIO
MEDINFAR – PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, S.A.
Rua Manuel Ribeiro de Pavia, nº 1 - 1º
Venda Nova
2700-547 Venda Nova
Telef.: 214 997 400
E-Mail: medinfar@medinfar.pt
Site: www.medinfar.pt

LABORATÓRIOS
ALTER, S.A.
Estrada Marco do Grilo
Zemouto
2830-000 Coina
Telef.: 212 109 430

LABORATÓRIOS BASI
– INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA, S.A.
Pq. Ind. Manuel Lourenço Ferreira
Lote 15
3450-232 Mortágua
Telef.: 231 920 250
E-Mail: bais@basi.pt
Site: www.basi.pt

LABORATÓRIOS
DELTA, LDA.
Av. D. João II,
Lote 1.02.2.1 – D
Parque das Nações
1990-090 Lisboa
Telef.: 214 308 300
E-Mail: info@laboratoriosdelta.pt
Site: www.laboratoriosdelta.pt

LABORATÓRIOS
FARMACÊUTICOS
STIEFEL (PORTUGAL), LDA.
Rua António Loureiro Borges, 3
Miraflores
1495-131 Algés
Telef.: 214 129 500
Site: www.gsk.pt

LABORATÓRIOS INIBSA, S.A.
Sintra Business Parck,
Edifício 1 - 2º I
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 Sintra
Telef.: 219 112 730
E-Mail: ccinibsa@inibsa.pt
Site: www.inibsa.pt

LABORATÓRIOS PFIZER, LDA.
Lagoas Park, Edificio 10
2740-271 Porto Salvo
Telef.: 214 235 500
Site: www.pfizer.pt

LABORATÓRIOS VITÓRIA, S.A.
Rua Elias Garcia, 28
Venda Nova
2700-327 Amadora
Telef.: 214 758 300
E-Mail: lab.vitoria@labvitoria.pt
Site: www.labvitoria.pt

LECIFARMA - ESPECIALIDADES
FARMACÊUTICAS E PRODUTOS
GALÉNICOS, LDA.
Várzea do Andrade -Lousa
Cabeço de Montachique
2670-741 Lousa LRS
Telef.: 210 460 412
E-Mail: geral@lecifarma.pt
Site: www.lecifarma.pt

LILLY PORTUGAL - PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, LDA.
Torre Ocidente, Rua Galileu Galilei,
N.º 2, Piso 7 Fracção A/D,
1500-392 Lisboa
Telef.: 214 126 600
E-Mail: pt.geral@lilly.com
Site: www.lilly.pt

LOGIFARMA - LOGÍSTICA
FARMACÊUTICA, S.A.
Estrada Nacional 9, Km 17
Apartado 161 - Fervença
2715-901 Pero Pinheiro
Telef.: 21 961 46 10
E-Mail: contactos@logifarma.com
Site: www.logifarma.com

LUSOMEDICAMENTA
- SOCIEDADE
TÉCNICA FARMACÊUTICA, S.A.
Estrada Consiglieri Pedroso, 69-B
Queluz de Baixo
2730-055 Barcarena
Telef.: 214 340 000
E-Mail: geral@lusomedicamenta.com
Site: www.lusomedicamenta.com

MEDA PHARMA – PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, S.A.
Rua do Centro Cultural, 13
1749-066 Lisboa
Telef.: 218 420 300
E-Mail: geral@medapharma.pt
Site: www.medapharma.pt

MENARINI DIAGNÓSTICOS
– MATERIAL
DE LABORATÓRIO, LDA.
Quinta da Fonte, Edif. D. Manuel, 2º B
2770-203 Paço De Arcos
Telef.: 210 930 000
E-Mail: mdportugal@menarinidiag.pt
Site: www.menarinidiag.pt

MENARINI FARMACEUTICA
Quinta da Fonte, Edifício D. Manuel I,
2ºA - Rua dos Malhões, 1
2770-071 Paço de Arcos
Telef.: 210 935 500
E-Mail: menporfarma@menarini.pt

MEPHA - INVESTIGAÇÃO,
DESENVOLV. E FABRICAÇÃO
FARMACÊUTICA, LDA.
Lagoas Park, Edifício 5A, Piso 2
2740-298 Porto Salvo
Telef.: 214 767 550
E-Mail: mepha@mepha.pt
Site: www.mepha.pt

MSD PORTUGAL, LDA.
Merck Sharp & Dohme
Quinta da Fonte, 19
Edif. Vasco da Gama
2770-192 Paço de Arcos
Telef.: 214 465 700
E-Mail: merck@merck.pt
Site: www.msd.pt

MERCK SERONO, S.A,
Edifício DUO Miraflores
Alameda Fernão Lopes, 12 - 5A,B e 4B
1495-190 Algés
Telef.: 213 613 500
E-Mail: corporate@merck.pt
Site: www.merckserono.pt

MYLAN, LDA.
Rua Dr. António Loureiro Borges
Edif. Arquiparque 1, R/C Esq.
1499-016 Algés

Telef.: 214 127 200
E-Mail: mylan@mylan.pt
Site: www.mylan.pt

NOVARTIS
CONSUMER HEALTH
– PRODUTOS FARMACÊUTICOS
E NUTRIÇÃO, LDA.
Rua do Centro Empresarial, Edf. 8,
Quinta da Beloura – Linhó
2710-444 Sintra
Telef.: 217 811 0 00
E-Mail: nch.portugal@novartis.com
Site: www.novartis.com
NOVARTIS
FARMA - PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, S.A. / SANDOZ
Rua Centro Empresarial, Edifício 8
Quinta da Beloura
2710-444 Sintra
Telef.: 210 008 600
Site: www.novartis.pt

NOVO NORDISK, LDA.
Quinta da Fonte
Rua Quinta da Quintã, n.º 1 - 1.º
2744-970 Paço de Arcos
Telef.: 214 404 000
E-Mail: novopt@novonordisk.com
Site: www.novonordisk.pt

OCP PORTUGAL - PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, S.A.
Rua do Barreiro, 235
Crestins
4470-573 Maia
Telef.: 229 409 400
E-Mail: ocp.portugal@ocp.pt
Site: www.ocp.pt

OCTAPHARMA - PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, LDA.
Rua dos Lagares d’El Rey,
21 C – R/C Dto.
1700-268 Lisboa
Telef.: 218 160 820
Site: www.octapharma.com

OM PHARMA
Rua da Indústria, 2
Quinta Grande - Alfragide
2610-088 Amadora
Telef.: 214 708 500
E-Mail: mailbox@ompharma.pt

PARACELSIA - INDUSTRIA
FARMACEUTICA, S.A.
Rua Antero de Quental,
Nr. 639
4200-068 Porto
Telef.: 22 507 24 70
E-Mail: geral@paracelsia.pt
Site: www.paracelsia.pt

PENTAFARMA - SOCIEDADE
TÉCNICO-MEDICINAL, S.A.
Zona Industrial da Abrunheira
Rua da Tapada Grande, 2
2710-089 Abrunheira - Sintra
Telef.: 210 414 100
E-Mail: dmk.pt@pentafarma.pt
Site: www.tecnimede.com

PHARMAKERN PORTUGAL
- PRODUTOS
FARMACÊUTICOS SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA.
Ed. Atlas II, Av. José Gomes Ferreira
nº 11, 3º- Sl.31
1495-139 Algés
Telef.: 214 200 291
E-Mail: geral@pharmakern.pt
Site: www.kernpharma.es

PIERRE FABRE MEDICAMENT
PORTUGAL, LDA.
Rua Rodrigo da Fonseca, 178 - 2º Esq.
1099-067 Lisboa
Telef.: 213 815 320
Site: www.pierre-fabre.com

PRISFAR - PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, S.A.
Rua Antero de Quental,629
4200-068 Porto
Telef.: 225 095 151
E-Mail: geral@prisfar.pt
Site: www.prisfar.pt

PROCTER & GAMBLE
PORTUGAL
– PRODUTOS DE CONSUMO,
HIGIENE E SAÚDE, S.A.
Edifício Álvares Cabral,
Rua da Fonte de Caspolima, 6/6A -
Quinta da Fonte
2774-527 Paço de Arcos

Telef.: 214 409 000
Site: www.pg.com

PROSPA Z- LABORATÓRIOS
FARMACÊUTICOS, S.A.
Av. do Forte, Nr. 3
Edifício Suécia IV - Piso 2
2790-073 Carnaxide
Telef.: 214 171 747
E-Mail: mail@prospa.pt

RATIOPHARM
Lagoas Park, Edifício 5A,
Piso 2
2740-298 Porto Salvo
Telef.: 214 246 820
E-Mail: info@ratiopharm.pt

RAÚL VIEIRA, LDA.
Rua dos Correeiros,
Nr. 41 - 2º
1100-161 Lisboa
Telef.: 213 256 260
E-Mail: geral@raulvieira.pt
Site: www.raulvieira.pt

RECKITT BENCKISER
(PORTUGAL) SA
Edificio Restelo
Rua D. Cristovão da Gama,
Nr. 1 - 1º C/D
1400-113 Lisboa
Telef.: 213 033 000
E-Mail: recepcao@rb.com
Site: www.reckittbenckiser.com

ROCHE - FARMACÊUTICA
QUÍMICA, LDA.
Estrada Nacional 249 – 1
2720-413 Amadora
Telef.: 214 257 000
E-Mail: roche.portugal@roche.com
Site: www.roche.pt

ROCHE
– SISTEMAS
DE DIAGNÓSTICO, LDA.
Estrada Nacional 249 –1
2720-413 Amadora
Telef.: 214 257 000
E-Mail:
portugal.diagnostics@roche.com
Site: www.roche.pt

S.F.D.
- SOCIEDADE
FARMACÊUTICA
DE DESENVOLVIMENTO, LDA.
Av. Duque D’Ávila,
Nr. 193 - 2º
1050-082 Lisboa
Telef.: 213 553 590
E-Mail: sfd@sfd.pt

SANINTER
- SERVIÇOS
INTERNACIONAIS
FARMACÊUTICOS, S.A.
Av. Duque De Ávila,
Nr. 193 - 6º
1050-082 Lisboa
Telef.: 213 553 590
E-Mail: saninter@saninter.pt
Site: www.saninter.pt

SANOFI
- PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, LDA.
Empreendimento Lagoas Park,
Edifício 7 - 3º piso
2740-244 Porto Salvo
Telef.: 213 589 400
E-Mail: geral.pt@sanofi.com
Site: www.sanofi.pt

SANOFI PASTEUR
MSD S.N.C.
Estrada de Alfragide,
Alfrapark,
67 Lote F Sul - Piso 2
2610-008 Amadora
Telef.: 214 704 550
E-Mail: geralpt@spmsd.com
Site: www.spmsd.pt/

SATIS, LDA.
Av. do Forte, Nr. 6-6ª
Edif. Ramazzotti
2790-072 Carnaxide
Telef.: 214 251 300

SCHERING
PLOUGH FARMA, LDA.
Edificio Vasco da Gama, nº19
Quinta da Fonte, Porto Salvo
2770-192 Paço D’Arcos
Telef.: 214 339 300
Site: www.schering-plough.com

SERVIER PORTUGAL
- ESPECIALIDADES
FARMACÊUTICAS, LDA.
Av. António Augusto de Aguiar,
Nr. 128
1069-133 Lisboa

Telef.: 213122000
E-Mail:
servier.portugal@pt.netgrs.com

SIDEFARMA
- SOCIEDADE
INDUSTRIAL DE EXPANSÃO
FARMACÊUTICA, S.A.
Rua da Guiné, Nr. 26
2689-514 Prior Velho
Telef.: 219 426 100
E-Mail: geral@sidefarma.pt
Site: www.sidefarma.pt

SOCIEDADE FARMACÊUTICA
GESTAFARMA, LDA.
(LABORATÓRIO
FRANCOPORTUGUÊS)
Rua Dr. Álvaro de Castro, Nr. 65
1600-058 Lisboa
Telef.: 217 961 158
E-Mail: gestafarma@netcabo.pt

TECNIMEDE
- SOCIEDADE
TÉCNICO-MEDICINAL, S.A.
Zona Industrial da Abrunheira
Rua da Tapada Grande, 2
2710-089 Abrunheira - Sintra
Telef.: 210 414 100
E-Mail: geral@tecnimede.com
Site: www.tecnimede.com

TEVA PHARMA
PORTUGAL, LDA.
Lagoas Park, Edifício 5A,
Piso 2
2740-298 Porto Salvo
Telef.: 214 246 820
Site: www.tevapharma.com

THERMO FISHER
SCIENTIFIC
PHADIA SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA.
Lagoas Park, Edifício 11,
Piso 0
2740-270 Porto Salvo
Telef.: 214 23 53 50
E-Mail: phadia.portugal@phadia.com
Site: www.phadia.pt

TOLIFE
- PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, S.A.
Av. do Forte - Edificio Suécia III,3,1º
2790-073 Carnaxide
Telef.: 214 342 700
E-Mail: tolife.geral@tolife.pt

UCB PHARMA
(PRODUTOS
FARMACÊUTICOS), LDA.
Edifício D. Amélia,
Piso 0 – Sala A2
2770-229 Paço De Arcos
Telef.: 213 025 300
Site: www.ucb.com

UNILFARMA
- UNIÃO INTERNACIONAL
LABORATÓRIOS
FARMACÊUTICOS, LDA.
Av. de Pádua, Nr. 11
1800-294 Lisboa
Telef.: 213 135 300
E-Mail: webmaster@
lis.boheringeringelheim.com
Site: www.boehringer-ingelheim.pt

VIRBAC
DE PORTUGAL
LABORATÓRIOS, LDA.
Rua do Centro Empresarial
Beloura Office Park – Edifício 13,
Piso 1 - Escritório 3
Quinta da Beloura
2710-444 Sintra
Telef.: 219 245 020
Site: www.virbac.com

WELANCE
Rua Tierno Galvan,
Torre 3, 10º Piso
1099-036 Lisboa
Telef.: 213 014 472
E-Mail: info@welance.pt
Site: www.welance.pt

ZAMBON
- PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, LDA.
Rua Comandante Enrique Maya, 1
1500-192 Lisboa
Telef.:Telef.: 217 600 952
E-Mail:E-Mail: info@zambon.pt
Site: www.zambon.pt
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