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O estudo identificou um conjunto de ideias de força face ao posicionamento estratégico 
da indústria farmacêutica nacional no contexto de resposta europeia à crise pandémica

A indústria farmacêutica concentra atividades fortemente intensivas em tecnologia, que lhe dão uma natureza absolutamente estratégica no contexto das economias que se querem 

avançadas: é a indústria com maior intensidade em I&D e em emprego qualificado. 

Em termos de I&D, a indústria farmacêutica europeia tem vindo a enfrentar concorrência crescente dos EUA e de geografias emergentes com mercados mais dinâmicos 

(e.g. China, Índia), contribuindo para uma migração gradual de atividades económicas e de investigação da Europa para estes mercados com dinâmicas de crescimento aceleradas.

Apesar dos impactos nefastos da COVID-19, as perspetivas de crescimento de longo prazo da indústria farmacêutica continuam robustas, antecipando-se que as vendas de 

medicamentos continuem a crescer a nível global.

No contexto europeu, Portugal destaca-se na intensidade de investimento, mas apresenta debilidades em termos de dimensão e valor. 

Apesar da aposta mais recente na I&D, a indústria farmacêutica nacional apresenta um rácio de produtos tecnológicos muito pouco relevante no contexto europeu, praticamente sem 

presença de indústria biotecnológica. 

À semelhança da UE27, Portugal está focado em etapas finais do processo produtivo, apresentando uma crescente dependência em etapas iniciais: quer na Europa quer em Portugal, 

tem-se observado um agravamento do défice comercial no que se refere a APIs, com um aumento das importações oriundas de mercados extracomunitários (e.g. China, Índia).

Os avanços e inovações no domínio da biotecnologia tendem a limitar a competitividade das tecnologias produtivas convencionais, predominantes na indústria farmacêutica nacional: a 

biotecnologia cobre áreas terapêuticas com dinâmicas de crescimento relevantes (e.g. imuno-oncologia, doenças raras), sendo que, em algumas, Portugal apresenta boa capacidade 

de resposta potencial (e.g. oncologia).

Apesar da excelência da I&D nacional, existe um enorme gap de valorização económica de resultados na indústria farmacêutica em Portugal, faltando também um reconhecimento 

efetivo da importância estratégica dos ensaios clínicos. 

Um conjunto alargado de fatores restringe a capacidade de retenção e atração de investimento na indústria farmacêutica nacional, designadamente elevados custos de contexto 

(burocrático, fiscais, condições de recebimento), reduzida dimensão do mercado doméstico, insuficiente ligação entre players industriais e sistema científico, baixa integração 

internacional dos centros de saber, baixo reconhecimento junto das grandes farmacêuticas, preços desincentivadores.

Principais ideias de força do diagnóstico
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A indústria farmacêutica nacional carece de uma estratégia de desenvolvimento 
integrado, que deve assentar em quatro eixos que permeiem toda a cadeia de valor

Domínio de mercado
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Alavancar forças do sistema 

científico e tecnológico nacional

Consolidar capacidades existentes 

e reforçar orientação exportadora

Explorar produtos e processos mais 

sofisticados

Preencher lacunas a montante na 

cadeia de valor industrial

Estratégia de 

desenvolvimento

da indústria

farmacêutica

nacional

Explorar o know-how e domínios de especialização 

do sistema científico e tecnológico nacional (SCTN)

Promover a interligação entre indústria (nacional e 

internacional) e centros de saber para uma efetiva 

valorização económica dos resultados de I&D

 Identificar tendências de inovação relevantes 

(e.g. biotecnologia, tecnologias ómicas, nano e 

moleculares, terapia celular, genética, digital)

Desenvolver mecanismos (e.g. consórcios, VC, IDE) que 

permitam potenciar produtos e tecnologias inovadoras

Ampliar capacidade produtiva instalada em 

tecnologias estabelecidas (ganhar escala) e apostar 

em mercados de maior dimensão

Otimizar custos de contexto e explorar forças 

industriais noutros setores (e.g. TIC)

Apostar em boutiques de áreas de síntese química / 

nichos de API para produzir pequenas séries 

flexíveis de qualidade e em prazos reduzidos

Orientar produção para responder a oportunidades 

do mercado nacional, europeu (e norte-americano)

Propostas estratégicas para a indústria farmacêutica em Portugal
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Cada eixo deve ser mobilizado com um roadmap específico que permita mobilizar e 
consolidar as capacidades existentes na indústria farmacêutica nacional

Roadmaps de ativação dos eixos identificados e key enablers da estratégia

Analisar escalabilidade da 

capacidade produtiva instalada

Identificar produtos com 

dinâmicas relevantes

Analisar potencial dos 

mercados de destino

Definir produtos prioritários e 

pivot players para dinamização 

das exportações

Consolidar capacidades 

existentes e reforçar 

orientação exportadora

Estabelecimento de consórcios de players e 

seleção de áreas de aposta estratégica

Análise de potenciais fontes de 

financiamento complementar

Desenho e implementação de projetos de 

investimento estruturantes

Explorar produtos e 

processos mais 

sofisticados

Mobilizar players para 

identificação e priorização de 

áreas estratégicas 

Mapeamento das redes de I&D 

ativas em Portugal e respetivos 

modelos de cooperação

Seleção de modelos de 

cooperação adequados

Implementação de estrutura(s) 

de integração e promoção de  

redes cooperativas

Alavancar forças do 

sistema científico e 

tecnológico nacional

Analisar fatores competitivos 

de mercados concorrentes

Identificar API com dinâmicas de 

importação relevantes em 

Portugal e na UE27

Analisar capacidade de 

resposta do tecido produtivo 

nacional

Definição de produtos 

prioritários para substituição 

de importações

Preencher lacunas a 

montante na cadeia de 

valor industrial

Mapeamento abrangente do ciclo do medicamento, da 
capacidade produtiva instalada e das interfaces entre 
indústria e SCTN 

Canalização de ajudas europeias para a criação de 
envolvente que permita captar investimento, valorizar 
recursos e criar valor  

Mobilização conjunta de stakeholders (indústria, 
SCTN, grandes players internacionais) para ganhar 
escala e competitividade internacional 

Confronto das apostas estratégicas com capacidade 
existente na UE27 e harmonização com plano de 
recuperação comunitário

Benchmark de estratégias de desenvolvimento da 
indústria farmacêutica noutros países europeus (e.g. 
Irlanda, Espanha)

Priorização da atração de IDE e reestruturação de 
quadros de apoio (e.g. incentivos)

Parceria entre empresas nacionais e startups para 
criar sinergias, ganhos de eficiência e desenvolver 
projetos estruturantes, aproveitando, por exemplo, as 
fortes competências digitais e dados para otimizar a 
investigação

Consideração de mecanismos de acolhimento e 
fixação de big pharma em Portugal (e.g. centros de 
serviços partilhados globais) através da oferta de 
acordos para testes-piloto e da criação de incentivos 
financeiros

Otimização da estrutura administrativa e burocrática 
(acelerar e simplificar processos de 
negociação/aprovação de investimentos, agilizar 
pagamentos a fornecedores, fomentar previsibilidade 
de preços)

Key Enablers para ativar de forma sustentável e  bem-sucedida os eixos estratégicos de aposta identificados
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Estudo focado no posicionamento estratégico da indústria farmacêutica nacional 
perante oportunidades relevantes no contexto da resposta europeia à crise pandémica

1. Introdução

Embora a União Europeia (UE) apresente, de forma global, um saldo comercial excedentário em produtos farmacêuticos, algumas vulnerabilidades do tecido produtivo 

europeu foram reveladas durante a pandemia COVID-19.

A dependência excessiva de algumas economias no que respeita a produtos ligados à saúde humana levantou questões sobre as cadeias de abastecimento 

transcontinentais estabelecidas e a capacidade da UE garantir o adequado fornecimento de bens à sua população.

Num momento em que o tema da reindustrialização da UE é amplamente discutido, torna-se essencial analisar de forma abrangente o posicionamento estratégico da Europa e 

de Portugal e identificar áreas de aposta relevantes para reforçar a soberania europeia.

1

2

3Análise da indústria farmacêutica europeia

► Grandes números

► Áreas de dependência

► Tendências e desafios

Análise da indústria farmacêutica portuguesa

► Grandes números

► Posicionamento competitivo

► Capacidades do ecossistema de I&D

Roadmap da indústria 

farmacêutica portuguesa

► Estratégias de resposta a 

oportunidades identificadas

► Cenários de desenvolvimento
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A metodologia utilizada envolveu um conjunto de etapas operacionais e pressupostos, 
culminando no desenho de um conjunto de propostas estratégicas

1. Introdução

Macrotendências a nível mundial

Identificação de principais drivers de 

transformação, evolução e desafios, 

analisando previsões futuras e as 

dinâmicas recentes ao nível de 

doenças, vendas e I&D

Indústria farmacêutica europeia

Importância da indústria 

farmacêutica, principais geografias e 

respetivo posicionamento 

competitivo, relevância da I&D e 

fluxos de comércio

Delimitação do setor a analisar

CAE 21 “Fabricação de produtos 

farmacêuticos de base e de 

preparações farmacêuticas” 

Auscultação de stakeholders

Consulta de stakeholders da 

indústria farmacêutica tendo em vista 

a obtenção de insights relevantes 

sobre opções de desenvolvimento

Identificação de produtos nos quais UE 

apresenta dependências relevantes

Análise do posicionamento competitivo 

e capacidade de resposta nacional

Análise das áreas de 

especialização do SCTN

Identificação de capacidades de I&D 

nas áreas terapêuticas dos gaps 

produtivos identificados

Análise setorial da indústria 

farmacêutica nacional

Relevância da indústria farmacêutica 

no contexto nacional, dinâmicas de 

I&D e de comércio internacional

Propostas estratégicas 

para o desenvolvimento 

da Indústria Farmacêutica 

Nacional

Identificação dos produtos 

para análise

Identificação dos produtos 

farmacêuticos com base em 

bibliografia da EFPIA 

Consolidação de resultados

Identificação dos principais 

constrangimentos e oportunidades
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2. Indústria farmacêutica: uma indústria estratégica e de futuro

A indústria farmacêutica desenvolve tecnologias essenciais para a saúde, tendo um 
papel central nos sistemas de saúde, na qualidade de vida da população e na economia

A cadeia de valor da saúde assume uma importância direta muito 

significativa a nível mundial, com as despesas em saúde a 

representarem, de acordo com o Banco Mundial, aproximadamente 

10% do PIB global. Ao impacto direto acrescem ainda os efeitos 

multiplicadores nos setores fornecedores e os efeitos estruturantes 

nos pacientes reais ou potenciais.

A melhoria das condições sanitárias teve um papel fundamental no 

crescimento, tendo resultado do desenvolvimento de vacinas e 

antibióticos, do reforço da higienização, do progresso ao nível da 

nutrição, entre outros fatores. Estas melhorias têm sido um 

poderoso catalisador do crescimento económico, expandindo a 

força de trabalho e resultando em maiores níveis de produtividade, 

de consumo e de benefícios sociais.

A indústria farmacêutica assume um papel determinante na cadeia 

de valor da saúde, com o desenvolvimento de medicamentos de a 

contribuir decisivamente para os notáveis avanços da saúde nos 

últimos anos. Os medicamentos inovadores permitem prolongar os 

anos de vida saudável da população, com repercussões benéficas 

ao nível da produtividade e do rendimento.

O desenvolvimento de fármacos proporciona ainda ganhos 

consideráveis para o Estado e para os Sistemas de Saúde, quer 

seja por vida da redução dos casos de hospitalização e de outros 

custos relativos à gestão da doença, quer seja através do impacto 

direto no sistema económico.

A relevância da indústria farmacêutica

Indústria 

alimentar

Indústria 

química

Sistema 

Científico e 

Tecnológico

Indústrias auxiliares:

- Embalagem

- Plástico

- Vidro

- Metalúrgica

- Tecnologias 

Produtivas

- Eletrónica

Indústria farmacêutica

Farmacêuticos de 

Base

(CAE 2110)

Preparações 

Farmacêuticas

(CAE 2120)

Armazenamento e 

distribuição grossista

Serviços avançados:

- I&D subcontratado

- Ensaios clínicos

Hospitais e 

Cuidados de 

Saúde

I&D 
intramuros

Farmácias e 

parafarmácias Utentes

Financiadores

Cadeia de valor da indústria farmacêutica

Fonte: análise EY-Parthenon
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2. Indústria farmacêutica: uma indústria estratégica e de futuro

A crise sanitária destacou o papel crucial da indústria farmacêutica na resposta à 
pandemia, enfatizando também as fraquezas decorrentes da sua integração global

Episódios recentes, em particular a crise pandémica que define o 

momento atual, evidenciaram vulnerabilidades nas cadeias de 

valor e a necessidade de os Governos terem estratégias de 

emergência bem definidas e um controlo firme sobre as cadeias 

de valor do mercado interno.

As disrupções das cadeias de abastecimento, potenciadas pela 

interrupção dos fluxos de pessoas e de mercadorias, 

demonstraram a dependência produtiva  da indústria farmacêutica 

europeia face a terceiros, ao nível quer de matérias-primas quer 

de alguns produtos finais. Ficou, portanto, patenteada a 

necessidade de ter a produção mais próximos dos centros de 

consumo.

Adicionalmente, a crise sanitária enfatizou também a necessidade 

de repensar a capacidade de resposta em situações de 

emergência, no sentido de monitorizar, conter e mitigar potenciais 

surtos de doenças graves, contornando os pontos fracos expostos 

durante a atual pandemia. A redução do risco de novos surtos 

exige um conjunto de ações e investimentos coordenados em 

diversas áreas, nomeadamente em produtos e tecnologias de 

diagnóstico, prevenção e tratamento.

O papel da indústria farmacêutica no combate a futuras 

pandemias será crucial, tanto ao nível de desenvolvimento de 

instrumentos de prevenção (e.g. vacinas), como na investigação e 

produção de medicamentos para tratamento. Existe ainda a 

questão da urgência na conceção destes fármacos, colocando-se 

maior pressão no ciclo de desenvolvimento dos medicamentos.

A indústria farmacêutica e a COVID-19
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Ciclo de vida de um medicamento

I&D e Aprovação Comercialização

Preço médio 
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 O desenvolvimento de vacinas universais estimula a criação de 

um mecanismo potencial para combater rapidamente futuras 

pandemias, enquanto vacinas específicas para certos agentes 

infeciosos, desenvolvidas após o surgimento de uma nova 

doença, podem proteger as populações em risco de exposição. 

 A velocidade no desenvolvimento de vacinas tem vindo a acelerar. 

 Estas melhorias não só aumentarão a velocidade e a eficiência 

com que as novas vacinas entram no mercado, mas também 

podem ajudar a reinventar a forma como as vacinas funcionam.

Criação de produtos 

de prevenção

 Em situações pandémicas, verifica-se uma pesquisa intensa para 

encontrar terapêuticas que possam melhorar os resultados clínicos 

e as hipóteses de sobrevivência (neste campo, a incorporação de 

tecnologias digitais - e.g. inteligência artificial - pode suportar a 

investigação e desenvolvimento da indústria farmacêutica). 

 Por exemplo, a combinação da inteligência artificial e de técnicas 

de triagem de alto rendimento podem potenciar o 

reaproveitamento de medicamentos existentes, permitindo, desta 

forma, acelerar os estágios de os estágios iniciais de 

desenvolvimento destinados a garantir a segurança em humanos.

Desenvolvimento de fármacos 

destinados ao tratamento

Relevância da indústria farmacêutica na resposta a pandemias

Fonte: análise EY-Parthenon
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2. Indústria farmacêutica: uma indústria estratégica e de futuro

A industria farmacêutica será estratégica para combater as doenças com maior 
incidência e que resultam sobretudo do envelhecimento da população

HIVS/SIDA e 

tuberculose

Diarreia, doenças das vias 

respiratórias inferiores e outras 
doenças infecciosas comuns

Doenças tropicais 

negligenciadas e malária

Distúrbios 

maternos

Distúrbios 

neonatais

Deficiências 

nutricionais

Doenças 

cancerígenas

Doenças 

cardiovasculares

Doenças crónicas 

respiratórias

Cirrose e outras 

doenças crónicas do 
fígado

Doenças 

digestivas

Distúrbios 

neurológicos

Distúrbios mentais

Diabetes, doenças urogenitais, 

sanguíneas e endócrinas

Distúrbios 

osteomusculares
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Taxa de crescimento médio anual | 2016 e 2040

No futuro próximo, a indústria farmacêutica será ainda mais 

relevante no combate às doenças crónicas que emanam dos estilos 

de vida atuais. Na maior parte do mundo, particularmente nas 

economias de maior rendimento, a maior incidência de doenças 

crónicas deve-se essencialmente ao envelhecimento da população 

e à adoção de comportamentos e hábitos promotores de obesidade 

e prejudiciais à saúde mental, entre outros.

Globalmente, perspetiva-se que as doenças cardiovasculares e as 

doenças cancerígenas continuem a ser as principais causas de 

morte em 2040, verificando-se um crescimento acentuado dos 

distúrbios de foro neurológico e do grupo de patologias que engloba 

diabetes, doenças urogenitais, sanguíneas e endócrinas.

O papel da indústria farmacêutica colocar-se-á não só ao nível do 

desenvolvimento de novas soluções terapêuticas, mas também no 

que respeita à investigação de produtos de prevenção e promoção 

da saúde e de produtos que promovam hábitos de menor risco:

 No primeiro grupo, inclui-se, por exemplo, o desenvolvimento de 

medicamentos para o tratamento de doenças infeciosas;

 No segundo, destacam-se os produtos farmacêuticos destinados 

a fornecer imunidade contra patologias específicas e para a 

promoção da qualidade de vida em casos de doenças crónicas 

(e.g. cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes);

 O terceiro inclui fármacos para a promoção de estilos de vida 

mais saudáveis, como, por exemplo, produtos para substituição 

da nicotina.

A indústria farmacêutica e as patologias futuras Evolução prevista das principais causas de morte | 2016-2040 

Fonte: IHME – Institute for Health Metrics and Evaluation; análise EY-Parthenon
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2. Indústria farmacêutica: uma indústria estratégica e de futuro

O posicionamento futuro da indústria farmacêutica terá que atender às transformações 
na cadeia de valor, sobretudo o aumento da concorrência e a inovação tecnológica

Fonte: análise EY-Parthenon

Inovação 
Tecnológica

Aumento da 
Concorrência

Procura de tratamentos novos, mais eficazes e 

mais seguros

Ciclo de vida 

dos medicamentos

Expiração de patentes e concorrência de 

genéricos e bio-similares

Pressões sobre preços de medicamentos e 

tratamentos
Crescimento do pipeline de I&D, com 

novos produtos a serem lançados nos 

próximos anos

Produtos de especialidade, medicamentos 

órfãos, biológicos e oncológicos a ganhar 

relevância no mix de produtos

Relocalização da capacidade produtiva 

para destinos com custos de produção 

mais baixos e menores restrições 

regulamentares (e.g. China, Índia)

Tecnologias avançadas de produção

determinantes para competitividade, 

que permitem melhorar a qualidade e a 

eficiência dos processos e produtos

Otimização de modelos operacionais e 

margens através de investimentos 

tecnológicos (cloud, inteligência artificial, 

machine learning, …)

Novas tecnologias que permitem inovação 

nos cuidados de saúde (e.g. apps para 

terapêutica digital)

Estratégias de mercado com abordagens 

mais focadas no cliente e stakeholders, 

alavancadas pelas novas tecnologias

Aceleração dos processos de aprovação 

de medicamentos pelo volume 

e qualidade da informação e análise 

de dados

Consolidação de empresas 

biofarmacêuticas emergentes (EBP), 

parcerias, fusões e aquisições entre 

grandes farmacêuticas e EBP

Oncologia, antidiabéticos, 

antireumáticos, vacinas e anti-

infeciosos como áreas terapêuticas mais 

relevantes
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3. Indústria farmacêutica mundial e europeia: principais dinâmicas e quadro global de oportunidades

Apesar dos desafios de curto prazo decorrentes do impacto da COVID-19, as 
perspetivas de crescimento de longo prazo do setor farmacêutico continuam robustas
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Variação do volume de negócios ($m) Impacto na faturação estimada para 2020

Ganhos:
 Trivacy $120m (+5,2%)
 Ventolin HFA $97m (+10,5%)

Ganhos:
 Actemra $301m (+5,2%)

Perdas:
 Herceptin -$334m (-6,6%)
 Lucentis -$191m (-10,4%)

Perdas:
 Keytruda -$448m (-3,1%)
 Bridion -$157m (-12,0%)
 Gardasil -$111m (-2,6%)

Perdas:
 Humira $278m (-1,4%)
 Mavyret -$203m (-8,3%)

Perdas:
 Beovu -$185m (-49,8%)
 Zolgensma -$112m (-10,8%)
 Lucentis -$102m (-4,9%)

Ganhos:
 Biktarvy $788m (+12,0%)
 Veklury (remdesivir) $528m

Perdas:
 Truvada -$803m (-36,5%)
 Genvoya -$280m (-8,3%)

Variação da faturação das maiores farmacêuticas mundiais | Março - junho de 2020

O peso das vendas de terapias 
oncológicas será 21,7% em 2026.

Em 2026, a venda de produtos 
biotecnológicos aumentará 
$239mM face a 2019.

Antecipa-se a aprovação de 530 
fármacos do pipeline clínico atual.

A taxa de crescimento médio 
anual prevista para os 
medicamentos órfãos é de 10,8% 
entre 2020 e 2026.

Em resposta à COVID-19, 
estimam-se perdas de €7,8mM 
entre março e junho.

Entre 2020 e 2026, a faturação 
em risco devido à expiração de 
patentes é de $252mM.

Perspetiva-se uma quebra média 
anual de 1,9% nos fármacos 
antirreumáticos devido ao 
lançamento de biossimilares.

Estima-se uma desaceleração 
das despesas de I&D, (CAGR 
2012-19: 4,6%; 2019-26: 3,2%), 
aumentando a pressão sobre a 
inovação farmacêutica.

Desde o início do confinamento causado pela 
pandemia da COVID-19, as projeções de vendas 
caíram cerca de 4,9 mil milhões de USD para as 15 
maiores farmacêuticas.

Enquanto alguns produtos (e.g. administrados por 
médicos e utilizados em procedimentos estéticos) 
sofreram quebras decorrentes do distanciamento 
social, outros (e.g. destinados ao tratamento de 
doenças como o HIV) registaram crescimentos 
decorrentes da procura para stock.

Ainda assim, a procura de terapias inovadoras e 
mais eficazes continua a conduzir o crescimento de 
longo prazo na indústria farmacêutica.

7,4%
TVMA 2020-26

Vendas mundiais de
medicamentos sujeitos
a receita médica

Fonte: EvaluatePharma; análise EY-Parthenon

Mundo
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3. Indústria farmacêutica mundial e europeia: principais dinâmicas e quadro global de oportunidades

Espera-se que as vendas de medicamentos continuem a crescer a nível global, com 
destaque para o aumento de quase 100% na venda de medicamentos órfãos
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Vendas em risco ($10^9) Perdas estimadas ($10^9) % mercado em risco

Vendas mundiais em risco devido à expiração de patentes | 2012-2026

Fonte: EvaluatePharma; análise EY-Parthenon

Prevê-se uma aceleração acentuada da taxa 
de crescimento das vendas de medicamentos 
sujeitos a receita médica entre 2020 e 2026 
face ao período entre 2012 e 2019 (7,4% vs
2,7%).

Este crescimento será estimulado pelo 
lançamento de novos medicamentos ao longo 
dos próximos anos (Palforzia, Trodelvy, 
Tukysa, Veklury e Actemra – os dois últimos a 
serem investigados para tratamento da 
COVID-19).

Apesar do ano atípico decorrente dos impactos 
da pandemia da COVID-19, espera-se uma 
taxa de crescimento das vendas de 
medicamentos de 3,7% em 2020.

O crescimento expressivo no segmento de 
medicamentos órfãos evidencia a tendência 
dos fabricantes se orientarem para o 
desenvolvimento de medicamentos para o 
tratamento de doenças especializadas, com 
um número menor de doentes.

Espera-se igualmente um total de USD 252 mil 
milhões de vendas em risco entre 2020 e 2026 
devido à expiração de patentes (Humira, 
Stelara, Perjeta, Prolia, Xgeva, Xeljanz, 
Farxiga, Yervoy, Eliquis, Prevnar).

Mundo
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Ranking Empresa
Vendas Mundiais ($109) Quota de Mercado mundial Variação 

no ranking2019 2026 % TVMA 19-26 2019 2026 Variação (p.p.)

1. Roche 41,1 48,6 +2,4% 15,4% 9,6% -5,8 =

2. Merk & Co 19,8 37,4 +9,5% 7,5% 7,5% 0,0 +1

3. Novo Nordisk 17,9 28,1 +6,6% 6,7% 5,6% -1,2 +2

4. Sanofi 15,6 25,2 +7,1% 5,9% 5,0% -0,9 +3

5. Eli Lilly 14,1 22,5 +7,0% 5,3% 4,5% -0,8 +3

6. Amgen 19,6 21,4 +1,3% 7,4% 4,2% -3,1 -2

7. Johnson & Johnson 17,7 21,1 +2,5% 6,7% 4,2% -2,5 -1

8. Bristol-Myers Squibb 12,2 20,6 +7,7% 4,6% 4,1% -0,5 +1

9. Novartis 8,6 19,0 +12,0% 3,2% 3,8% +0,5 +4

10. GlaxoSmithKline 8,7 16,1 +9,2% 3,3% 3,2% -0,1 +2

3. Indústria farmacêutica mundial e europeia: principais dinâmicas e quadro global de oportunidades

A biotecnologia continuará a ganhar espaço no mercado, em detrimento das tecnologias 
convencionais de produção de medicamentos
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Vendas mundiais de produtos farmacêuticos por tipo de tecnologia | 2012-2026

Principais empresas na produção de fármacos biotecnológicos | 2026

Fonte: EvaluatePharma; análise EY-Parthenon

Espera-se que as vendas sujeitas a receita médica 
de produtos biotecnológicos cresçam a uma TVMA 
de 9,6% entre 2019 e 2026, em comparação com a 
taxa de crescimento de produtos convencionais de 
5,5% no mesmo período.

A Roche continuará a ser o principal player no 
segmento biotecnológico, com 9,6% da quota deste 
mercado a nível mundial.

Mundo
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3. Indústria farmacêutica mundial e europeia: principais dinâmicas e quadro global de oportunidades

A despesa em I&D deverá continuar a crescer, embora a um ritmo menos acelerado que 
em anos recentes
Mundo
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Investimento farmacêutico em I&D Variação anual (%)

Investimento mundial em I&D da indústria farmacêutica | 2012-2026

A proporção de despesa em I&D face às vendas totais de medicamentos sujeitos a receita médica deverá diminuir entre 2020 e 2026 para uma média de 18,9%, em 
comparação à media de 20,1% entre 2012 e 2019.

Esta evolução evidencia a tendência de orientação da indústria farmacêutica para o desenvolvimento de tratamentos especializados com populações menores de doentes.

Simultaneamente, o segmento biofarmacêutico tenderá a investir mais intensivamente no aumento da eficiência em I&D, nomeadamente através de inteligência artificial.
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3. Indústria farmacêutica mundial e europeia: principais dinâmicas e quadro global de oportunidades

Oncologia permanecerá a maior área terapêutica, com uma quota de mercado de 22% 
estimada para 2026
Mundo

Fonte: EvaluatePharma; análise EY-Parthenon

Principais áreas terapêuticas previstas | 2026

*EM – Esclerose Múltipla

Nota: A dimensão das bolhas representa o volume de vendas em 2026.

O crescimento esperado para a área terapêutica de oncologia no período em análise está associado ao crescimento da classe de imuno-oncologia, que deverá crescer a uma 
taxa (TVMA) de 20,2% entre 2019 e 2026.

Á área de imunossupressores registará a maior taxa de crescimento no período (TVMA de 14,3%), dada a ampla utilização de agentes imunoterapêuticos em diferentes áreas 
terapêuticas

Os anti-reumáticos deverão registar crescimento negativo no período, decorrente da entrada de biossimilares no mercado.
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3. Indústria farmacêutica mundial e europeia: principais dinâmicas e quadro global de oportunidades

O pipeline de medicamentos em I&D tem registado dinâmicas recentes positivas, com 
um crescimento de quase dois dígitos entre 2019 e 2020

Com um crescimento de 9,62% entre 2019 e 2020, o pipeline de medicamentos inovadores registou o maior crescimento dos últimos anos.

A Novartis continua a ser o player com o maior pipeline de I&D, tendo reforçado a posição de liderança com aquisições recentes.

O top 25 de farmacêuticas por dimensão de pipeline registou a entrada da Lee’s Pharmaceutical, a primeira empresa chinesa a entrar no ranking, e da sul-coreana Yuhan.
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Rank 2020 

(2019)
Empresa

Nº medicamentos em 

pipeline 2020 (2019)

Medicamentos 

originados em 2020

1 (1) Novartis 222 (219) 139

2 (2) Takeda 198 (211) 89

3 (11) Bristol-Myers Squibb 189 (110) 97

4 (3) Johnson & Johnson 182 (208) 91

5 (6) Roche 174 (189) 94

6 (9) Pfizer 170 (163) 108

7 (4) AstraZeneca 164 (194) 93

8 (8) Merck & Co 157 (176) 84

9 (7) GlaxoSmithKline 144 (177) 77

10 (10) Eli Lilly 143 (124) 85

11 (5) Sanofi 137 (192) 62

12 (16) Boehringer Ingelheim 108 (94) 73

13 (12) Bayer 93 (108) 66

14 (13) Otsuka Holdings 91 (98) 56

15 (19) Amgen 89 (88) 59

16 (15) AbbVie 89 (94) 31

17 (17) Daiichi Sankyo 87 (92) 45

18 (20) Eisai 84 (85) 48

19 (18) Allergan 80 (90) 33

20 (21) Astellas Pharma 75 (84) 39

21 (-) Lee’s Pharmaceutical 74 (-) 45

22 (23) Gilead Sciences 73 (69) 39

23 (-) Yuhan 72 (-) 57

24 (24) Evotec 70 (63) 35

25 (22) Ligand Pharmaceuticals 66 (73) 34

Empresas farmacêuticas com maior pipeline de 

I&D (Nº de medicamentos)

Fonte: PharmaProjects; análise EY-Parthenon
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3. Indústria farmacêutica mundial e europeia: principais dinâmicas e quadro global de oportunidades

Oncologia e biotecnologia continuam a dominar o pipeline de I&D, com a terapia 
genética a registar um crescimento expressivo no último ano

O crescimento dos pipelines de oncologia (14,2%) e biotecnologia (13,2%) excedeu o crescimento médio do pipeline total (9,6%).

Note-se que os medicamentos em desenvolvimento podem estar a ser duplamente contados quando considerados em distintas áreas terapêuticas.

A área de anti-infeciosos foi a única a registar uma quebra (-1,7%), embora estes resultados não incluam desenvolvimentos recentes na sequência da pandemia da COVID-19.

A desagregação das áreas terapêuticas em categorias evidencia o crescimento acentuado (77,9%) do pipeline em terapia genética, largamente arrastada pelos progressos nas 
terapias com células CAR-T.

O número de medicamentos em I&D para tratamento de doenças raras registou também um crescimento relevante, de 4.953 para 5.287 (atualmente, encontram-se em 
desenvolvimento tratamentos para mais de 600 doenças raras).
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Rank 2020 

(2019)
Terapia

Nº produtos de I&D 

2020 (2019)
Tendência

1 (1) Anticancro, imunológico 3.434 (2.731) ↑↑

2 (2) Anticancro, outros 2.510 (2.450) ↔

3 (3) Terapia genética 1.273 (864) ↑↑

4 (4) Terapia monoclonal, outro 1.009 (818) ↑↑

5 (6) Oftalmológica, outro 756 (690) ↑

6 (5) Vacinas profiláticas, antiinfeciosas 698 (702) ↔

7 (8) Neurológica 666 (567) ↑

8 (7) Antidiabética 589 (571) ↔

9 (9) Imunosupressora 544 (511) ↔

10 (10) Anti-inflamtória 529 (473) ↑

11 (15) Anticorpos monoclonais humanizados 508 (455) ↑

12 (11) Osteomusculares 504 (461) ↔

13 (20) Reformulação, outro 492 (408) ↔

14 (33) Terapia celular, recetores de antigénios quiméricos 491 (276) ↑↑

15 (14) GL inflamatória/distúrbios intestinais 488 (459) ↔

16 (19) Cardiovascular 468 (412) ↑

17 (13) Estimulador cognitivo 466 (459) ↔

18 (12) Anticorpos monoclonais, humana 448 (461) ↓

19 (21) Analgésico, outro 448 (390) ↑

20 (18) Biossimilar 442 (432) ↔

21 (24) Neuroprotetora 421 (386) ↑

22 (16) Reformulação, combinação de doses fixas 419 (446) ↓

23 (29) Hepatoprotetora 418 (340) ↑↑

24 (30) Dermatológica 408 (339) ↑↑

25 (22) Distúrbios metabológicos e de enzimas 400 (389) ↔

Principais categorias terapêuticas em termos de 

atividades de I&D

Fonte: PharmaProjects; análise EY-Parthenon
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140.900135.486129.46476.909
Pagamentos de medicamentos por 

sistemas oficiais de saúde2 (€ milhões)

228.200213.358153.68489.449
Valor do Mercado farmacêutico a 

preços de fábrica (€ milhões)

118.000115.792116.25388.397Emprego em I&D (unidades)

795.000793.111670.088554.186Emprego (unidades)

37.50036.31227.92017.849Despesa em I&D (€ milhões)

140.000122.03171.53322.094Saldo comercial (€ milhões)

335.000313.269204.82468.841Importações (€ milhões)

475.000435.300276.35790.935Exportações (€ milhões)

275.000259.857199.730127.504Produção (€ milhões)

20191201820102000

3. Indústria farmacêutica mundial e europeia: principais dinâmicas e quadro global de oportunidades

A indústria farmacêutica é um ativo da economia europeia, sendo a atividade de alta 
intensidade tecnológica com maior valor acrescentado bruto por trabalhador
Europa

A indústria farmacêutica poderá assumir um papel determinante na recuperação económica europeia, dado o seu peso em termos de emprego (direto e indireto) e contributo 
para a criação de riqueza. Enfrenta, contudo, desafios relacionados com maiores exigências regulatórias e custos de I&D crescentes.

Simultaneamente, a fragmentação do mercado europeu tem resultado num mercado paralelo lucrativo que não beneficia a segurança social, tão-pouco os doentes, e retira da 
indústria recursos passíveis de financiar I&D. Estima-se que o mercado paralelo europeu em 2018 fosse de 5.471 milhões de euros.

Breve caraterização da indústria farmacêutica europeia
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3. Indústria farmacêutica mundial e europeia: principais dinâmicas e quadro global de oportunidades

Em termos de I&D, a indústria farmacêutica europeia tem vindo a enfrentar 
concorrência crescente de geografias emergentes com mercados mais dinâmicos
Europa

A indústria farmacêutica europeia é a atividade económica com maior rácio de investimento em I&D em % de vendas. O rápido crescimento dos mercados e ambientes de 
pesquisa em países emergentes como Brasil, China e Índia tem contribuído para uma migração gradual de atividades económicas e de investigação da Europa para estes 
mercados com dinâmicas de crescimento aceleradas.

Entre 2014 e 2019, os cinco maiores mercados europeus cresceram em média 5,4%, contra 11,2%, 6,9% e 11,1% dos mercados brasileiro, chinês e indiano, respetivamente.
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3. Indústria farmacêutica mundial e europeia: principais dinâmicas e quadro global de oportunidades

Suíça e Alemanha são os principais núcleos da indústria farmacêutica europeia: 
Portugal destaca-se no investimento, mas fica muito aquém em dimensão e valor
Europa
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do trabalho (em milhares)
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Taxa de investimento 
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1. Alemanha 295 1. Hungria 54% 1. Suíça 500 € 1. Portugal 38% 1. Suíça 138 €

2. Suíça 247 2. Roménia 49% 2. Bélgica 370 € 2. Rep. Checa 27% 2. Bélgica 109 €

3. Hungria 222 3. Áustria 48% 3. Países Baixos 153 € 3. Roménia 26% 3. Alemanha 89 €

4. Áustria 173 4. Letónia 41% 4. Itália 140 € 4. Países Baixos 19% 4. Áustria 79 €

5. Bélgica 170 5. Croácia 39% 5. Alemanha 129 € 5. Hungria 19% 5. Países Baixos 73 €

6. Itália 164 6. Portugal 39% 6. Áustria 128 € 6. Polónia 18% 6. Itália 72 €

7. Espanha 144 7. Polónia 39% 7. Espanha 111 € 7. Croácia 16% 7. Espanha 57 €

8. Rep. Checa 116 8. Espanha 37% 8. Hungria 72 € 8. Áustria 16% 8. Malta 34 €

9. Croácia 104 9. Países Baixos 37% 9. Portugal 61 € 9. Espanha 15% 9. Portugal 32 €

10. Grécia 102 10. Malta 37% 10. Croácia 58 € 10. França 14% 10. Hungria 30 €

18. Portugal 53

Posicionamento competitivo da indústria farmacêutica europeia | 2018
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3. Indústria farmacêutica mundial e europeia: principais dinâmicas e quadro global de oportunidades

Apesar de se destacar pelo investimento em I&D, a indústria farmacêutica nacional 
apresenta um rácio de produtos tecnológicos pouco relevante no contexto europeu
Europa
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Rácio tecnológico da indústria farmacêutica europeia: produtos complexos vs produtos convencionais | 2019
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3. Indústria farmacêutica mundial e europeia: principais dinâmicas e quadro global de oportunidades

Globalmente, a indústria farmacêutica da UE27 apresenta um saldo superavitário nas 
trocas comerciais, embora os diversos grupos de produtos registem dinâmicas distintas 
Europa

38 237 9 425
57 835

2 42635 504 8 885

142 884

12 522

-2 733 -540

85 049

10 096

-60 000

0

60 000

120 000

180 000

Ingredientes
Farmacêuticos Ativos

(API)

Produtos Farmacêuticos
Semiacabados (PFS)

Produtos Farmacêuticos
Acabados (PFA)

Vacinas

m
il
h

õ
e

s
 d

e
 e

u
ro

s

Importações Exportações Saldo

Comércio internacional de produtos farmacêuticos da UE27 com o resto do 

mundo | 2019

Principais destinos das exportações europeias de produtos farmacêuticos Principais origens das importações europeias de produtos farmacêuticos

Cerca de 47% dos produtos farmacêuticos exportados pelos países da UE27 
correspondem a trocas intracomunitárias. Desagregando as trocas por grupos 
de produtos, observa-se que o saldo excedentário se deve largamente às 
trocas de produtos finais e vacinas, sendo a UE27 deficitária em API e 
produtos semiacabados.

Aproximadamente 63% dos produtos farmacêuticos importados pelos países 
da UE27 correspondem a trocas intracomunitárias. No total de importações de 
produtos farmacêuticos, o peso das importações provenientes de países 
emergentes é reduzido.

Os dados apresentados permitem ainda concluir que a indústria farmacêutica 
europeia está focada em etapas mais finais do processo produtivo.

Fonte: EFPIA; Eurostat; análise EY-Parthenon

Destino
2015 2019 TVMA

2015-19Valor1 Quota Valor1 Quota

Mundo 246.390 100% 376.762 100% 11%

Intra UE27 116.083 47% 176.966 47% 11%

Extra UE27 130.307 53% 199.796 53% 11%

EUA 35.511 14% 70.472 19% 19%

Suíça 14.233 6% 22.481 6% 12%

Reino Unido 19.226 8% 20.765 6% 2%

China 6.267 3% 11.765 3% 17%

Japão 7.977 3% 8.682 2% 2%

Rússia 4.928 2% 8.551 2% 15%

Origem
2015 2019 TVMA

2015-19Valor1 Quota Valor1 Quota

Mundo 197.759 100% 289.524 100% 10%

Intra UE27 123.265 62% 181.600 63% 10%

Extra UE27 74.494 38% 107.923 37% 10%

Suíça 18.985 10% 38.651 13% 19%

EUA 22.246 11% 25.717 9% 4%

Reino Unido 11.293 6% 11.022 4% -1%

Singapura 6.233 3% 7.091 2% 3%

China 4.476 2% 6.861 2% 11%

Índia 2.556 1% 3.919 1% 11%

1.Milhões de euros
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Origem
2015 2019 TVMA

2015-19Valor1 Quota Valor1 Quota

Mundo 62.230 100% 78.403 100% 6%

Intra UE27 31.020 50% 40.166 51% 7%

Extra UE27 31.210 50% 38.237 49% 5%

Suíça 10.338 17% 13.606 17% 7%

EUA 6.231 10% 6.961 9% 3%

China 4.221 7% 6.302 8% 11%

Singapura 4.607 7% 3.693 5% -5%

Índia 1.730 3% 2.663 3% 11%

Reino Unido 1.364 2% 1.713 2% 6%

Destino
2015 2019 TVMA

2015-19Valor1 Quota Valor1 Quota

Mundo 55.904 100% 76.156 100% 8%

Intra UE27 31.020 50% 40.652 53% 10%

Extra UE27 31.210 50% 35.504 47% 6%

EUA 6.231 10% 15.441 20% 9%

Suíça 10.338 17% 4.193 6% -4%

Reino Unido 1.364 2% 2.539 3% -1%

China 4.221 7% 1.856 2% 8%

Canadá 50 0,1% 1.608 2% 28%

Brasil 158 0,3% 1.405 2% 6%

3. Indústria farmacêutica mundial e europeia: principais dinâmicas e quadro global de oportunidades

Apesar do ligeiro agravamento do défice comercial, cerca de metade das importações 
de ingredientes farmacêuticos ativos da UE27 provém de trocas intracomunitárias
Europa

A UE27 é deficitária na troca de APIs, com um saldo a agravar-se entre 2015 e 2019.

Na importação de API nota-se um crescimento da relevância de geografias 
emergentes, tais como China, Singapura e Índia. Ainda assim, Suíça e EUA são os 
principais players extracomunitários, com um peso combinado de 21% do total 
importado pela UE27.

Os custos de contexto têm contribuído para o movimento de deslocalização da 
indústria farmacêutica europeia, especialmente nos segmentos de API e 
medicamentos simples, para a Ásia. Apesar desta tendência, alguns players
continuam a optar por manter plataformas de produção na Europa, próximo dos 
centros de distribuição.

Por outro lado, aumento das exigências das autoridades (EMA/FDA) e preocupações 
com resiliência das cadeias de valor poderá estimular o regresso de produção 
estratégica à Europa ou geografias próximas.

. Principais origens das importações europeias de APIs | 2015-20\9
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Comércio internacional de APIs da UE27 com o resto do mundo | 2019

Fonte: EFPIA; Eurostat; análise EY-Parthenon

Principais destinos  das exportações europeias de APIs | 2015-2019

1.Milhões de euros
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Origem
2015 2019 TVMA

2015-19Valor1 Quota Valor1 Quota

Mundo 5.520 100% 17.425 100% 33%

Intra UE27 1.858 34% 7.999 46% 27%

Extra UE27 3.662 66% 9.425 54% 44%

Israel 2.282 41% 3.228 19% 9%

EUA 785 14% 2.374 14% 32%

Coreia do Sul 0 0% 1.821 10% 844%

Suíça 213 4% 994 6% 47%

Reino Unido 107 2% 271 2% 26%

Singapura 0 0,004% 251 1% 473%

Destino
2015 2019 TVMA

2015-19Valor1 Quota Valor1 Quota

Mundo 5.798 100% 14.380 100% 25%

Intra UE27 2.266 39% 5.495 38% 26%

Extra UE27 3.533 61% 8.885 62% 25%

Reino Unido 2.457 42% 3.617 25% 10%

EUA 211 4% 3.572 25% 103%

Suíça 140 2% 731 5% 51%

Rússia 49 1% 234 2% 48%

China 53 1% 98 1% 17%

Argélia 43 1% 81 1% 17%

3. Indústria farmacêutica mundial e europeia: principais dinâmicas e quadro global de oportunidades

O saldo comercial de produtos farmacêuticos semiacabados tem registado grandes 
variações nos anos mais recentes
Europa
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Comércio internacional de PFSs da UE27 com o resto do mundo | 2019Destaca-se no segmento de produtos semiacabados uma grande variabilidade nos 
fluxos de comércio internacional, embora em todos os anos analisados (com exceção 
de 2018) a UE27 tenha apresentado saldo comercial deficitário.

As oscilações dos saldos comerciais podem estar relacionadas com a distribuição 
global dos processos de produção dos produtos farmacêuticos.

Apesar da redução do peso das importações extracomunitárias entre 2015 e 2019, 
Israel, EUA e Coreia do Sul acumulavam cerca de 43% do total de importações da 
UE27 em 2019.

Principais origens das importações europeias de PFSs | 2015-2019Principais destinos  das exportações europeias de PFSs | 2015-2019

Fonte: EFPIA; Eurostat; análise EY-Parthenon

1.Milhões de euros
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Origem
2015 2019 TVMA

2015-19Valor1 Quota Valor1 Quota

Mundo 120.014 100% 180.993 100% 11%

Intra UE27 83.191 69% 123.158 68% 10%

Extra UE27 36.824 31% 57.835 32% 12%

Suíça 8.395 7% 24.031 13% 30%

EUA 13.175 11% 15.024 8% 3%

Reino Unido 9.343 8% 8.700 5% -2%

Singapura 1.531 1% 3.094 2% 19%

Canadá 1.062 1% 1.272 1% 5%

Índia 753 1% 1.168 1% 12%

3. Indústria farmacêutica mundial e europeia: principais dinâmicas e quadro global de oportunidades

No segmento de produtos farmacêuticos acabados, o saldo excedentário da UE27 
cresceu 60% entre 2015 e 2019
Europa
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Comércio internacional de PFAs da UE27 com o resto do mundo | 2019

Principais origens das importações europeias de PFAs | 2015-2019Principais destinos  das exportações europeias de PFAs ! 2015-2019

Na importação de produtos finais, observa-se uma clara concentração das trocas 
intracomunitárias, bem como com Suíça, Reino Unido e EUA, China e Japão surgem 
como destinos relevantes das exportações da UE27

A indústria farmacêutica europeia tende a estar concentrada na investigação e 
desenvolvimento de novos medicamentos, observando-se frequentemente um 
processo gradual de migração de produtos finais para outras localizações com custos 
de contexto menores à medida que a tecnologia produtiva é estabilizada.

.

Fonte: EFPIA; Eurostat; análise EY-Parthenon

Destino
2015 2019 TVMA

2015-19Valor1 Quota Valor1 Quota

Mundo 169.289 100% 264.885 100% 12%

Intra UE27 79.457 47% 122.001 46% 11%

Extra UE27 89.832 53% 142.884 54% 12%

EUA 22.034 13% 46.475 18% 21%

Suíça 9.019 5% 17.468 7% 18%

Reino Unido 12.331 7% 12.649 5% 1%

China 4.648 3% 9.056 3% 18%

Rússia 4.463 3% 7.597 3% 14%

Japão 6.265 4% 7.106 3% 3%

1.Milhões de euros
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Destino
2015 2019 TVMA

2015-19Valor1 Quota Valor1 Quota

Mundo 15.399 100% 21.340 100% 8%

Intra UE27 6.953 45% 8.818 41% 6%

Extra UE27 8.445 55% 12.522 59% 10%

EUA 2.451 16% 4.984 23% 19%

Reino Unido 1.790 12% 1.960 9% 2%

China 200 1% 756 4% 39%

Brasil 309 2% 411 2% 7%

Turquia 199 1% 313 1% 12%

Índia 72 0,5% 234 1% 34%

3. Indústria farmacêutica mundial e europeia: principais dinâmicas e quadro global de oportunidades

No segmento de vacinas, a UE27 registou em 2019 uma taxa de cobertura das 
importações pelas exportações acima de 500%

O saldo comercial excedentário da UE27 face ao resto do mundo cresceu 
79% entre 2015 e 2019 neste segmento de produtos. Os principais destinos 
extracomunitários das exportações de vacinas em 2019 foram EUA, Reino 
Unido e China. 

Observou-se também no período uma redução das importações 
extracomunitárias, que caíram tanto em peso absoluto como relativo.
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Comércio internacional de vacinas da UE27 com o resto do mundo | 2019

Principais origens das importações europeias de vacinas | 2015-2019Principais destinos  das exportações europeias de vacinas | 2015-2019 

Fonte: EFPIA; Eurostat; análise EY-Parthenon

Origem
2015 2019 TVMA

2015-19Valor1 Quota Valor1 Quota

Mundo 9.994 100% 12.703 100% 6%

Intra UE27 7.196 72% 10.277 81% 9%

Extra UE27 2.798 28% 2.426 19% -4%

EUA 2.054 21% 1.359 11% -10%

Reino Unido 479 5% 338 3% -8%

Canadá 54 1% 89 1% 13%

Singapura 95 1% 53 0,4% -14%

México 23 0,2% 41 0,3% 16%

Austrália 44 0,4% 32 0,3% -7%

1.Milhões de euros



Page 31

1. Introdução

2. Indústria farmacêutica: uma indústria estratégica e de futuro

3. Indústria farmacêutica mundial e europeia: principais dinâmicas e quadro global de 

oportunidades

4. Indústria farmacêutica em Portugal: posicionamento atual e dinâmicas recentes

Índice

5. Propostas estratégicas para a indústria farmacêutica em Portugal

0. Sumário executivo



Page 32

Indústria farmacêutica em Portugal | 2018

4. Indústria farmacêutica em Portugal: posicionamento atual e dinâmicas recentes

A indústria farmacêutica nacional apresenta um peso e uma dinâmica relevante face à 
média das indústrias transformadoras, especialmente ao nível do investimento
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4. Indústria farmacêutica em Portugal: posicionamento atual e dinâmicas recentes

O forte investimento em I&D é um fator crucial na indústria farmacêutica, sendo a 
indústria com maior despesa e refletindo-se num maior grau de emprego qualificado

Investimento em I&D das indústrias 

transformadoras em Portugal | 2018

Empresas com mais despesas em I&D na área 

farmacêutica em Portugal | 2018

Peso do emprego qualificado nas indústrias 

transformadoras em Portugal | 2018
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Informática e
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Outros produtos minerais
 não metálicos

Artigos de borracha e
matérias plásticas

Indústria farmacêutica

Rank 

PT
Empresa

Despesa em I&D

(milhares de euros)

RH em I&D 

(ETI)

2 Bial – Portela & Cª, S.A. 54.164 130

4 Hovione Farmaciência, S.A. n.a. 298

22
Tecnimede - Sociedade Técnico-

Medicinal, S.A.
10.969 109

54 Grupo Bluepharma 4.150 128

90
Hikma Farmacêutica (Portugal), 

S.A.
2.197 53

+100 Grupo Bayer AG 2.040 14

+100
Roche - Farmacêutica Química, 

Lda.
1.594 14

+100 Grupo Azevedos 1.388 24

+100
Labesfal - Laboratórios Almiro, 

S.A.
n.a. n.a.

+100 Om Pharma, S.A. 944 12

14%

15%

16%

17%

21%

24%

26%

32%

44%

45%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Outro equipamento
de transporte

Máquinas e equipamentos n.e.

Indústria do papel

Indústria do tabaco

Indústria das bebidas

Indústria química

Equipamento elétrico

Informática e
eletrónica

Produtos petrolíferos

Indústria farmacêutica

Fonte: INE; DGEEC (MCTES) – IPCTN (2018); GEP (MTSSS) – Quadros de pessoal (2018); análise EY-Parthenon
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4. Indústria farmacêutica em Portugal: posicionamento atual e dinâmicas recentes

Apesar da excelência da I&D nacional, é necessária um reconhecimento efetivo 
da importância estratégica dos ensaios clínicos no desenvolvimento da indústria

Fonte: INFARMED; análise EY-Parthenon

Pedidos de autorização de Ensaio Clínico submetidos em Portugal | 2015-

2019

Pedidos de autorização de Ensaios Clínicos submetidos em Portugal por 

fase de desenvolvimento | 2015-2019
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Os Ensaios Clínicos (EC) assumem uma importância significativa na I&D 
relacionada com as ciências da saúde, envolvendo um conjunto relevante de 
vantagens para o desenvolvimento da indústria farmacêutica e, por esta via, 
da economia nacional. Os benefícios colocam-se não só ao nível da melhoria 
dos cuidados prestados a doentes, mas também no que respeita à aquisição 
de novo conhecimento científico, à criação de emprego e ao incremento da 
capacidade de atração de investimento estrangeiro.

Apesar da excelência da I&D realizada a nível nacional e da qualidade do 
sistema de saúde, Portugal ainda não implementou efetivamente uma 
estratégia que potencie e capitalize os ECs como instrumentos de 
desenvolvimento da indústria farmacêutica. As autoridades políticas e as 
entidades institucionais representativas, entre as quais a Apifarma, têm 
procurado unir esforços no sentido de estabelecer Portugal como um destino 
atrativo para a realização de ECs. Todavia, a estratégia ainda necessita de 
ser solidificada, tendo, por enquanto, conduzido à criação da Agência de 
Investigação Clínica e Biomédica (AICIB), em 2018.

Neste sentido, o posicionamento da indústria farmacêutica nacional perante 
as oportunidades existentes na UE deverá reconhecer a importância 
estratégica dos ECs no crescimento da indústria farmacêutica. Capitalizando 
o conhecimento científico produzido pelas instituições nacionais, Portugal 
poderá estabelecer-se como uma referência se apostar efetivamente na 
promoção e desenvolvimento da investigação clínica. O quadro atual da 
COVID-19 alarga as oportunidades para este efeito.  

Nos últimos 5 anos, o número de pedidos de autorização de ensaios clínicos 
submetidos em Portugal não sofreu grandes oscilações, estando a maior 
parte relacionada com a terceira fase de desenvolvimento clínico, na qual se 
compara o medicamento experimental com o tratamento padrão.
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Pedidos de autorização de Ensaios Clínicos submetidos por tipo de 
promotor2

Pedidos de autorização de Ensaios Clínicos submetidos por tipo de 
medicamento2

4. Indústria farmacêutica em Portugal: posicionamento atual e dinâmicas recentes

Os ECs em Portugal cobrem os principais domínios de I&D do SCTN, sobretudo 
antineoplásicos e imunomoduladores e sistema nervoso e cardiovascular

Fonte: INFARMED; análise EY-Parthenon

Meio académico Indústria farmacêutica

53 pedidos

(7%)
664 pedidos

(93%)

64%

31%

3% 2%

Química

Biológica / Biotecnológica

Química & Biológica / Biotecnológica

Medicamento de Terapia Avançada

A

B

C

D

G

H

J

K

Trato gastrointestinal e 

metabolismo
94 0

Sangue e órgãos 

hematopoiéticos

Sistema cardiovascular

Fármacos usados em 

dermatologia

Sistema genito-urinário 

e hormonas sexuais

Fármacos hormonais 

sistémicos1

Anti-infeciosos de uso 

sistémico

Soluções hospitalares

40 3

75 1

3 0

13 4

6 1

46 -12

- -

L

M

N

P

R

S

T

V

Agentes antineoplásicos 

e imunomoduladores
268 -6

Sistema músculo-

esquelético

Sistema nervoso

Parasitologia

Aparelho respiratório

Órgãos dos sentidos

Agentes de diagnóstico

Vários

27 -1

93 +17

- -

24 0

24 -1

- -

4 -1

Total de pedidos entre 2015 e 2019 Variação do nº de pedidos entre 2015 e 2019

Pedidos de autorização de Ensaios Clínicos submetidos por 
área terapêutica

A investigação clínica realizada encontra-se largamente concentrada no tecido 
empresarial, com a indústria a ser responsável por mais de 90% dos pedidos 
de autorização submetidos entre 2015 e 2019. A maioria (95%) dos pedidos 
tem com base medicamentos de origem química e biológica ou biotecnológica.

A área terapêutica com mais pedidos de ECs foi a relacionado com agentes 
antineoplásicos e imunomoduladores (37%), seguindo-se as relacionadas com 
o trato gastrointestinal e metabolismo (13%), sistema nervoso (13%) e sistema 
cardiovascular (10%). A área que registou o aumento mais significativo foi a 
relacionada com o sistema nervoso.

a

1.Com exclusão das hormonas sexuais.

2.Total acumulado entre 2015 e 2019.
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Destino
2015 2019 TVMA

2015-19Valor1 Quota Valor1 Quota

Mundo 945 100% 1.153 100% 5%

Intra UE27 356 38% 621 54% 15%

Extra UE27 589 62% 531 46% -3%

EUA 208 22% 163 14% -6%

Reino Unido 122 13% 130 11% 2%

Angola 69 7% 54 5% -6%

Suíça 24 3% 32 3% 7%

Jordânia 7 1% 11 1% 12%

Canadá 38 4% 11 1% -27%

Origem
2015 2019 TVMA

2015-19Valor1 Quota Valor1 Quota

Mundo 2.234 100% 2.902 100% 7%

Intra UE27 1.745 78% 2.360 81% 8%

Extra UE27 490 22% 542 19% 3%

Reino Unido 187 8% 170 6% -2%

Suíça 149 7% 141 5% -1%

China 54 2% 111 4% 19%

Índia 21 1% 51 2% 24%

EUA 18 1% 16 1% -3%

Singapura 20 1% 13 0% -11%
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Comércio internacional de produtos farmacêuticos de Portugal | 2019

4. Indústria farmacêutica em Portugal: posicionamento atual e dinâmicas recentes

O saldo deficitário de Portugal em produtos farmacêuticos tem aumentado nos anos 
mais recentes, com a taxa de cobertura a não ultrapassar os 40% em 2019

Principais destinos das exportações portuguesas de produtos farmacêuticos Principais origens das importações portuguesas de produtos farmacêuticos

Em 2019, Portugal apresentou saldo deficitário em todos os segmentos de 
produtos analisados com exceção dos produtos semiacabados.

No período 2015-2019, as exportações de produtos farmacêuticos a partir de 
Portugal cresceram a uma TVMA de 5%, contra 7% das importações. 

A UE27 é a principal origem das importações portuguesas em todos os 
segmentos de produtos, com destaque para os produtos acabados e 
semiacabados (87 e 95% do total das importações nacionais). A UE27 é 
também o destino das exportações portuguesas relevante em todos os 
segmentos de produtos, tendo um peso inferior a 50% apenas nas 
exportações de API.

Os produtos nos quais Portugal registou saldo mais deficitário foram produtos 
farmacêuticos acabados.

Fonte: EFPIA; Eurostat; análise EY-Parthenon

1.Milhões de euros
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Origem
2015 2019 TVMA

2015-19Valor1 Quota Valor1 Quota

Mundo 325 100% 528 100% 13%

Intra UE27 195 60% 295 56% 11%

Extra UE27 131 40% 233 44% 16%

China 53 16% 110 21% 20%

Índia 16 5% 46 9% 30%

Reino Unido 5 1% 19 4% 42%

Suíça 17 5% 16 3% -2%

EUA 9 3% 12 2% 8%

Coreia do Sul 14 4% 8 2% -13%

Destino
2015 2019 TVMA

2015-19Valor1 Quota Valor1 Quota

Mundo 144 100% 168 100% 4%

Intra UE27 23 16% 72 43% 34%

Extra UE27 121 84% 95 57% -6%

EUA 45 32% 30 18% -9%

Reino Unido 16 11% 18 11% 3%

Suíça 2 1% 18 10% 81%

Índia 4 3% 8 5% 22%

Japão 5 3% 6 3% 3%

Canadá 35 24% 5 3% -39%

Comércio internacional de APIs de Portugal | 2019

4. Indústria farmacêutica em Portugal: posicionamento atual e dinâmicas recentes

Para além do agravamento do défice comercial português em API, entre 2015 e 2019 
observou-se um aumento no peso das importações de API extracomunitárias

Principais destinos das exportações portuguesas de APIs | 2015-2019 Principais origens das importações portuguesas de APIs | 2015-2019

Entre 2015 e 2019, as importações portuguesas de API cresceram 62%, muito 
acima do ritmo de crescimento das exportações de 16%. Tal traduziu-se num 
significativo aumento do défice comercial neste segmento de produto.

China e Índia reforçaram o seu peso enquanto fornecedores de API a Portugal 
entre 2015 e 2019, passando as quotas de mercado de 16 para 21% e de 5 
para 9%, respetivamente. 325 343 333
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Fonte: EFPIA; Eurostat; análise EY-Parthenon

1.Milhões de euros
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Origem
2015 2019 TVMA

2015-19Valor1 Quota Valor1 Quota

Mundo 29 100% 94 100% 34%

Intra UE27 21 73% 89 95% 44%

Extra UE27 8 27% 5 5% -11%

Reino Unido 7 25% 4 4% -14%

Suíça 1 2% 0,4 0,4% -7%

EUA 0,1 0,2% 0,3 0,3% 42%

África do Sul 0,02 0,1% 0,2 0,2% 72%

Índia 0,04 0,1% 0,1 0,1% 31%

Taiwan 0 0,0% 0,1 0,1% n.a.

Destino
2015 2019 TVMA

2015-19Valor1 Quota Valor1 Quota

Mundo 57 100% 134 100% 24%

Intra UE27 19 34% 85 64% 45%

Extra UE27 37 66% 49 36% 7%

EUA 16 28% 27 20% 14%

Reino Unido 18 31% 13 9% -8%

Jordânia 0 0,0% 4 3% 556%

Canadá 1 2% 2 1% 6%

Suíça 0,1 0,2% 1 1% 90%

Arábia Saudita 0 0,0% 0,5 0,4% n.a.

Comércio internacional de PFSs de Portugal | 2019

Principais destinos das exportações portuguesas de PFSs | 2015-2019 Principais origens das importações portuguesas de PFSs | 2015-2019

Tanto em 2015 como em 2019, o segmento de produtos farmacêuticos 
semiacabados foi o único a registar saldo comercial positivo.

Observou-se um aumento do saldo excedentário, apesar das importações 
terem crescido a um ritmo mais acelerado do que as exportações no período 
em análise (225 e 136%, respetivamente).

O peso da UE27 enquanto destino das exportações e origem das importações 
portuguesas de produtos farmacêuticos semiacabados também aumentou no 
período.
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4. Indústria farmacêutica em Portugal: posicionamento atual e dinâmicas recentes

Em produtos farmacêuticos semiacabados tem-se observado, consistentemente, saldos 
excedentários, com as exportações a crescerem 136%

Fonte: EFPIA; Eurostat; análise EY-Parthenon

1.Milhões de euros
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Origem
2015 2019 TVMA

2015-19Valor1 Quota Valor1 Quota

Mundo 1.803 100% 2.205 100% 5%

Intra UE27 1.475 82% 1.915 87% 7%

Extra UE27 328 18% 290 13% -3%

Reino Unido 160 9% 139 6% -3%

Suíça 122 7% 117 5% -1%

Singapura 20 1% 13 1% -11%

Índia 5 0,3% 5 0,2% -1%

Turquia 6 0,3% 4 0,2% -7%

EUA 9 0,5% 4 0,2% -20%

Destino
2015 2019 TVMA

2015-19Valor1 Quota Valor1 Quota

Mundo 733 100% 836 100% 3%

Intra UE27 308 42% 453 54% 10%

Extra UE27 426 58% 384 46% -3%

EUA 146 20% 106 13% -8%

Reino Unido 88 12% 98 12% 3%

Angola 66 9% 52 6% -6%

Suíça 18 2% 12 1% -9%

Cabo Verde 5 1% 10 1% 20%

Líbia 1 0,1% 9 1% 76%

Comércio internacional de PFAs de Portugal | 2019

Principais destinos da exportações portuguesas de PFAs | 2015-2019 Principais origens das importações portuguesas PFAs | 2015-2019

Em 2019, cerca de 87% das importações e 64% das exportações portuguesas 
de produtos farmacêuticos acabados envolveram países da UE27.

A taxa de cobertura registou um decréscimo decorrente do crescimento 
menos acelerado das exportações face ao crescimento das importações de 
produtos farmacêuticos acabados (14 e 22%, respetivamente).
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4. Indústria farmacêutica em Portugal: posicionamento atual e dinâmicas recentes

O agravamento do défice comercial em produtos farmacêuticos acabados entre 2015 e 
2019 foi acompanhado pela consolidação do peso das transações intracomunitárias

Fonte: EFPIA; Eurostat; análise EY-Parthenon

1.Milhões de euros
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Destino
2015 2019 TVMA

2015-19Valor1 Quota Valor1 Quota

Mundo 11 100% 15 100% 8%

Intra UE27 6 57% 12 76% 16%

Extra UE27 5 43% 4 24% -7%

Reino Unido 0 0% 2 10% n.a.

Angola 1 6% 1 9% 18%

Suíça 4 35% 0,5 3% -41%

Cabo Verde 0,1 1% 0,3 2% 41%

Moçambique 0,0003 0,003% 0,0005 0,003% 15%

Comércio internacional de vacinas de Portugal | 2019

Principais destinos da exportações portuguesas de vacinas | 2015-2019 Principais origens das importações portuguesas de vacinas | 2015-2019 

Também no segmento das vacinas, o peso das transações intracomunitárias 
cresceu entre 2015 e 2019.

As importações de vacinas provenientes do Reino Unido caíram para menos 
de metade no período em análise.

As exportações para países fora da UE27, que em 2015 representavam 43% 
do total de exportações portuguesas, caiu para 24% em 2019.
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4. Indústria farmacêutica em Portugal: posicionamento atual e dinâmicas recentes

A ligeira redução nas importações de vacinas e o crescimento de 35% nas exportações 
levaram a um aumento da taxa de cobertura neste segmento, ainda deficitário

Fonte: EFPIA; Eurostat; análise EY-Parthenon

Origem
2015 2019 TVMA

2015-19Valor1 Quota Valor1 Quota

Mundo 77 100% 75 100% -0,5%

Intra UE27 54 70% 61 81% 3%

Extra UE27 23 30% 14 19% -11%

Suíça 8 11% 7 10% -3%

Reino Unido 15 19% 7 9% -17%

1.Milhões de euros
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1. Introdução

2. Indústria farmacêutica: uma indústria estratégica e de futuro

3. Indústria farmacêutica mundial e europeia: principais dinâmicas e quadro global de 

oportunidades

4. Indústria farmacêutica em Portugal: posicionamento atual e dinâmicas recentes
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5. Propostas estratégicas para a indústria farmacêutica em Portugal

0. Sumário executivo
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5. Opções estratégicas para a indústria farmacêutica em Portugal

A indústria farmacêutica nacional, largamente concentrada em tecnologias de produção 
convencionais, carece de uma estratégia de desenvolvimento integrado

Os avanços e inovações no domínio da biotecnologia 
tendem a limitar a competitividade das tecnologias 
produtivas convencionais, predominantes na 
indústria farmacêutica nacional

Biotecnologia cobre diversas áreas terapêuticas 
com dinâmicas de crescimento relevantes (e.g. 
imuno-oncologia, doenças raras).

Em algumas, Portugal apresenta boa capacidade 
de resposta potencial (e.g. oncologia)

Um conjunto de fatores restringe a capacidade de 
atração de IDE na indústria farmacêutica nacional, 
designadamente:

Custos de contexto e dimensão do mercado 
nacional

Falta de ligação entre players industriais e sistema 
científico

Pouco reconhecimento junto das grandes 
farmacêuticas

Trâmites burocráticos e administrativos lentos

Necessidade de fomentar 

a competitividade 

e resiliência da indústria 

farmacêutica nacional

(indústria de caráter 

estratégico no mundo)

Estratégia de 

desenvolvimento 

integrado
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5. Apostas estratégicas para a indústria farmacêutica em Portugal

A estratégia de desenvolvimento deve assentar em quatro eixos que endereçam 
oportunidades ao longo da cadeia de valor da indústria farmacêutica

Domínio de mercado
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Alavancar forças do sistema 

científico e tecnológico nacional

Consolidar capacidades existentes 

e reforçar orientação exportadora

Explorar produtos e processos mais 

sofisticados

Preencher lacunas a montante na 

cadeia de valor industrial

Estratégia de 

desenvolvimento

da indústria

farmacêutica

nacional

Explorar o know-how e domínios de especialização 

do sistema científico e tecnológico nacional (SCTN)

Promover a interligação entre indústria (nacional e 

internacional) e centros de saber para uma efetiva 

valorização económica dos resultados de I&D

 Identificar tendências de inovação relevantes 

(e.g. biotecnologia, tecnologias ómicas, nano e 

moleculares, terapia celular, genética, digital)

Desenvolver mecanismos (e.g. consórcios, VC, IDE) que 

permitam potenciar produtos e tecnologias inovadoras

Ampliar capacidade produtiva instalada em 

tecnologias estabelecidas (ganhar escala) e apostar 

em mercados de maior dimensão

Otimizar custos de contexto e explorar forças 

industriais noutros setores (e.g. TIC)

Apostar em boutiques de áreas de síntese química / 

nichos de API para produzir pequenas séries 

flexíveis de qualidade e em prazos reduzidos

Orientar produção para responder a oportunidades 

do mercado nacional, europeu (e norte-americano)
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5. Apostas estratégicas para a indústria farmacêutica em Portugal

Reforço da presença em mercados existentes e abertura de novos mercados para 
consolidar as capacidades existentes na indústria farmacêutica nacional

Roadmap

Seg. Produto

Exportações 

2019

(milhões €)

Peso nas 

Exportações 

2019

TMVA 

Exportações 

2015-19

Taxa Cobertura 

2019

(Export/Import)

PFS
30039000 Medicamentos constituídos por produtos misturados entre si, preparados para fins terapêuticos ou profiláticos mas não 

apresentados em doses nem acondicionados para venda a retalho (exceto antibióticos contendo esteroides utilizados como 

hormonas ou antibióticos, mas sem antibióticos, (…)
120,7 10,5% 21% 135%

PFA
30042000 Medicamentos contendo antibióticos, apresentados em doses, incluídos os destinados a serem administrados por via 

percutânea, ou acondicionados para venda a retalho (exceto medicamentos contendo penicilinas ou seus derivados, com estrutura

de ácido penicilânico, ou estreptomicinas ou seus derivados)
88,4 7,7% 27% 213%

PFA
30041000 Medicamentos contendo penicilinas ou seus derivados, com estrutura de ácido penicilânico, ou estreptomicinas ou seus

derivados, apresentados em doses, incluídos os destinados a serem administrados por via percutânea, ou acondicionados para 

venda a retalho
51,2 4,4% 17% 483%

PFA
30046000 Medicamentos que contenham qualquer dos seguintes princípios activos antimaláricos: artemisinina (DCI) para 

administração por via oral associada a outros ingredientes farmacêuticos ativos, ou amodiaquina (DCI); ácido artelinico ou seus sais; 

artenimol (DCI); artemotil (DCI); artemetero (DCI);  (…)
44,5 3,9% ∞ 374%

API 30019091 Heparina e seus sais 22,2 1,9% 450% 123%

Identificação de produtos de aposta potencial:

Produtos em que Portugal tem saldo comercial excedentário e taxa de crescimento anual das exportações (TVMA) entre 2015 e 2019 superior a 20%

Produtos com peso superior a 1% no total de exportações portuguesas e que registaram TVMA entre 2015 e 2019 superior a 5%

Analisar escalabilidade da 

capacidade produtiva instalada

Identificar produtos com 

dinâmicas relevantes

Analisar potencial dos 

mercados de destino

Definir produtos prioritários e 

pivot players para dinamização 

das exportações
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5. Apostas estratégicas para a indústria farmacêutica em Portugal

Produtos, maioritariamente API e PFA, com maior potencial – identificados a partir da 
análise de produtos em destaque nas trocas comerciais

Seg. Produto

Exportações 

2019

(milhões €)

Peso nas 

Exportações 

2019

TVMA 

Exportações 

2015-19

Taxa Cobertura 

2019

(Export/Import)

VC 30022000 Vacinas para medicina humana 15,2 1,3% 8% 20%

API 29341000 Compostos heterocíclicos cuja estrutura contém um ciclo tiazol, hidrogenado ou não, não condensado 14,3 1,2% 156% 302%

API
29349990 Ácidos nucleicos e seus sais, de constituição química definida ou não; outros compostos heterocíclicos (exceto 

exclusivamente de hetero-átomo"s" de oxigénio ou exclusivamente de hetero-átomo"s" de azoto "nitrogénio", cuja estrutura contém 

um ciclo tiazol, não condensado, ou ciclos (…)
11,6 1,0% 34% 15%

PFS
30033900 Medicamentos, contendo hormonas ou esteroides utilizados como hormonas mas não contendo antibióticos, não 

apresentados em doses nem acondicionados para venda a retalho (exceto medicamentos contendo insulina ou hormonas 

corticosteroides, seus derivados e análogos estruturais)
9,5 0,8% 99% 1304%

API 29371200 Insulina e seus sais, utilizados principalmente como hormonas 6,7 0,6% 64% 437%

API
30019020 Glândulas e outros órgãos para usos opoterápicos, dessecados, mesmo em pó, assim como, outras substâncias humanas 

preparadas para fins terapêuticos ou profiláticos, não especificadas nem compreendidas noutras posições
3,6 0,3% ∞ 272%

PSA
30032000 Medicamentos contendo antibióticos, não apresentados em doses nem acondicionados para venda a retalho (exceto 

medicamentos contendo penicilinas e seus derivados, com estrutura de ácido penicilânico, ou estreptomicinas ou seus derivados)
3,5 0,3% 138% 128%

API
30019098 Glândulas e outros órgãos para usos opoterápicos, dessecados, mesmo em pó; outras substâncias animais preparadas 

para fins terapêuticos ou profiláticos, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto heparina e seus sais)
1,2 0,1% 318% 385%

API 29182300 Ésteres do ácido salicílico e seus sais (exceto ácido o-acetilsalicílico, seus sais e seus ésteres) 0,3 0,0% 67% 1097%

PFA
30044100 Medicamentos que contenham efedrina ou seus sais, não contendo hormonas ou esteroides utilizados como hormonas ou 

antibióticos, apresentados em doses, incluídos os destinados a serem administrados por via percutânea, ou acondicionados para

venda a retalho
0,2 0,0% ∞ 554%

Identificação de produtos de aposta potencial (cont.)
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Estabelecimento de redes de cooperação efetivas entre a indústria e o SCTN é crítica 
para potenciar a afirmação em áreas de especialização e atrair players internacionais

Roadmap

Mobilizar players para 

identificação e priorização de 

áreas estratégicas 

Mapeamento das redes de I&D 

ativas em Portugal e respetivos 

modelos de cooperação

Seleção de modelos de 

cooperação adequados

Implementação de estrutura(s) 

de integração e promoção de  

redes cooperativas

Num primeiro momento, este eixo 
requer um mapeamento exaustivo 
das entidades e redes de 
cooperação existentes a nível 
nacional em termos de 
infraestruturas, dimensão, áreas 
de especialização, tipo de 
parcerias e interfaces, capacidade 
de resposta e integração em 
redes internacionais

No âmbito deste exercício, deverá 
ser dado enfoque também à 
análise da oferta disponível em 
termos de Ensaios Clínicos, dada 
a sua importância para a atração 
de IDE e competitividade da 
indústria farmacêutica nacional

Numa segunda fase importa 
mobilizar os players nacionais 
relevantes, tanto no domínio 
industrial como científico-
tecnológico nacional, para 
identificar áreas estratégicas de 
aposta em termos de I&D e 
especialização nacional

Para ativação desta frente é 
fundamental a profissionalização 
dos gestores de tecnologia nos 
centros de saber

Neste processo deverão 
igualmente ser identificados os 
principais constrangimentos e 
potenciais soluções para 
promover a efetiva cooperação 
entre players (e.g. barreiras 
burocráticas, culturais, etc.)

A fase subsequente envolve a 
identificação dos modelos de 
cooperação mais adequados em 
cada domínio priorizado, tendo 
em consideração os objetivos, 
oportunidades, timings e 
investimentos disponíveis

Existem já em Portugal alguns 
modelos de cooperação de 
referência, tais como o iBET, 
fortemente capacitado para o 
desenvolvimento de soluções no 
domínio da biotecnologia e que 
inclui no seu portfolio de clientes 
grandes players da indústria 
farmacêutica mundial (para além 
de infraestruturas com tecnologia 
de ponta, o iBET conta com uma 
rede global de parceiros 
industriais e institucionais)

No sentido de estimular a 
emergência e consolidação de 
redes de cooperação e de agilizar 
a interação com players 
industriais, é crucial a de 
estrutura(s) de integração

A liderança desta(s) estrutura(s) 
deverá caber a um veículo 
“consorcial”, capaz de articular as 
redes existentes, promover a 
padronização de processos, 
centralizar fases de negociação e 
promover internacionalmente a 
oferta nacional

Este passo poderá ser 
particularmente efetivo na 
intensificação da atração de 
Ensaios Clínicos e, de forma mais 
abrangente, I&D em regime de 
contratação para Portugal
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O SCTN conta com instituições de I&D reconhecidas internacionalmente em várias 
áreas, sobretudo nas neurociências, oncologia e doenças cardiovasculares

Fonte: FCT; análise EY-Parthenon

Instituições de I&D Instituição de Gestão Principal Tipo Áreas de especialização
Avaliação FCT 

2017-18

Centro de Investigação do Instituto Português de Oncologia do Porto (CI-IPOP) IPO Porto Unidade de I&D Oncologia Excelente

Centro de Investigação Integrada em Saúde (CHRC)
Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de 

Lisboa
Unidade de I&D

Doenças de elevada mortalidade, Políticas e 

inovação em saúde
Excelente

iNOVA4Health - Programa de Medicina Translacional (parceria iBET, 

CEDOC/FCM, IPOLFG e ITQB)
Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica Laboratório Associado

Neurociências, Doenças Cardiovasculares, 

Oncologia
Excelente

Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde (ICNAS) Universidade de Coimbra Unidade de I&D Neurociências, Diagnóstico e medical imaging Excelente

Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT) Universidade Nova de Lisboa Unidade de I&D Doenças tropicais e emergentes Excelente

Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) Universidade do Porto Laboratório Associado Oncologia, Neurobiologia Excelente

Instituto de Medicina Molecular (iMM) Instituto de Medicina Molecular Laboratório Associado Biomedicina Excelente

Instituto de Tecnologia Química e Biológica (ITQB) Universidade Nova de Lisboa Unidade de I&D Tecnologia Química e Biológica Excelente

Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) Fundação Calouste Gulbenkian Unidade de I&D Biomedicina Excelente

Programa Champalimaud de Investigação (Champalimaud Research) Fundação Champalimaud Unidade de I&D Neurociências Excelente

Unidade de Investigação e Desenvolvimento Cardiovascular (UnIC) Faculdade de Medicina da Universidade do Porto Unidade de I&D Doenças cardiovasculares Excelente

5. Apostas estratégicas para a indústria farmacêutica em Portugal

Instituições de I&D com avaliação máxima pela FCT em 2017-18
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5. Apostas estratégicas para a indústria farmacêutica em Portugal

Criação de consórcios no seio da indústria farmacêutica nacional para permitir a aposta 
à escala industrial em tecnologias inovadoras que exige significativos investimentos

Roadmap

Estabelecimento de consórcios de players e 

seleção de áreas de aposta estratégica

Análise de potenciais fontes de 

financiamento complementar

Desenho e implementação de projetos de 

investimento estruturantes

Dada a reduzida dimensão da indústria 
farmacêutica portuguesa, é essencial promover 
mecanismos de parceria entre players para 
investimento em áreas tecnológicas 
sofisticadas e inovadoras (e.g. biotecnologia), 
que exigem investimentos substanciais

Neste sentido, num primeiro momento, será 
crítica a mobilização voluntarista de empresas 
com interesses comum de acesso / aposta 
para a criação de “consórcios” de investimento 
estratégico baseados em join-ventures

Subsequentemente, será importante explorar 
fontes de financiamento complementares aos 
investimentos disponibilizados nos consórcios

Veículos de financiamento privado (e.g. fundos 
de capital de risco especializados em pharma) 
poderão ser determinantes na concretização 
deste eixo

Deverão ainda ser priorizados apoios do futuro 
Plano de Recuperação e Resiliência para este 
propósito, dado o caráter estratégico da 
indústria farmacêutica para Portugal

O processo deverá culminar no desenho e 
implementação de projetos estruturantes, com 
escala suficiente para aceder ao know-how 
necessário para desenvolver produtos e 
tecnologias inovadoras em território nacional

Estes projetos deverão valorizar os recursos 
disponíveis (humanos, infraestruturas) em 
território português e ter uma forte 
consideração pelos efeitos de spillover para a 
indústria farmacêutica e, de forma mais 
alargada, para a economia nacional

Áreas promissoras de inovação em saúde 

Tecnologia ómica e molecular

Fármacos de nova-geração

Terapia celular e medicina regenerativa

Vacinas inovadoras

Procedimentos cirúrgicos avançados

Dispositivos conectados e cognitivos

Electroceuticals

Robótica e prostéticos

Terapêuticas digitais

Cuidados de saúde tech-enabled

Sensores utilizáveis no corpo, implantes de eluição 
de medicamento e dispositivos de libertação 
prolongada.
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5. Apostas estratégicas para a indústria farmacêutica em Portugal

Preenchimento de lacunas a montante na cadeia de valor permite reforçar a produção 
de API estratégicos para a indústria nacional e europeia

Roadmap

Analisar fatores competitivos 

de mercados concorrentes

Identificar API com dinâmicas de 

importação relevantes em 

Portugal e na UE27

Analisar capacidade de 

resposta do tecido produtivo 

nacional

Definição de produtos 

prioritários para substituição 

de importações

Identificação de produtos de aposta potencial:

API em que UE27 é muito deficitária (taxa de cobertura inferior a 60%), que registam crescimento anual das importações (TVMA) entre 2015 e 2019 superior 
a 10% e que apresentam peso no volume total de importações comunitárias de produtos farmacêuticos em 2019 superior a 0,1%

API em que Portugal é muito deficitário (taxa de cobertura inferior a 60%), que registam crescimento anual das importações (TVMA) entre 2015 e 2019 
superior a 10% e em que o peso no volume total de importações portuguesas de produtos farmacêuticos em 2019 foi superior a 0,5%

UE27 Portugal

Produto

Importações

2019

(milhões €)

Peso nas 

Importações

2019

TVMA 

Importações 

2015-19

Taxa 

Cobertura 

2019

Importações 

2019

(milhões €)

Peso nas 

Importações

2019

TVMA 

Importações 

2015-19

Taxa 

Cobertura 

2019

29349990 Ácidos nucleicos e seus sais, de constituição 

química definida ou não; outros compostos 

heterocíclicos (…)

3 059,3 2,8% -3% 142% 76,5 2,6% 45% 15%

29333999 Compostos heterocíclicos, exclusivamente de 

hetero-átomo(s) de azoto (nitrogénio), cuja estrutura 

contém um ciclo piridina (…)

1 391,8 1,3% -3% 111% 47,2 1,6% 13% 21%

29369000 Provitaminas misturadas ou não entre si e 

misturas de vitaminas, mesmo em quaisquer soluções, 

assim como, concentrados naturais de vitaminas

75,7 0,1% -3% 305% 22,5 0,8% 36% 42%
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5. Apostas estratégicas para a indústria farmacêutica em Portugal

Produtos (API) potencialmente relevantes – API nos quais a UE27 e/ou Portugal 
registam taxas de cobertura muito baixas

Identificação de produtos de aposta potencial (cont.)

UE27 Portugal

Produto

Importações

2019

(milhões €)

Peso nas 

Importações

2019

TVMA

Importações 

2015-19

Taxa 

Cobertura 

2019

Importações 

2019

(milhões €)

Peso nas 

Importações

2019

TVMA 

Importações 

2015-19

Taxa 

Cobertura 

2019

29371200 Insulina e seus sais, utilizados principalmente 

como hormonas
1 193,8 1% 12% 24% 1,5 0,1% 278% 437%

29420000 Compostos orgânicos, de constituição 

química definida apresentados isoladamente, não 

especificadas nem compreendidas noutras posições

87,9 0% 2% 52% 16,9 0,6% 79% 30%

29337900 Lactamas (exceto 6-hexanolactama "epsilon-

caprolactama" e clobazam "DCI" e metiprilona "DCI", 

assim como, compostos inorgânicos e orgânicos de 

mercúrio)

2 530,0 2,3% 22% 26% 21,6 0,7% 41% 3%

29411000 Penicilinas e seus derivados, com estrutura 

de ácido penicilânico; sais destes produtos
183,9 0,2% 3% 48% 35,4 1,2% 15% 0%

29379000 Hormonas naturais ou reproduzidas por 

síntese; seus derivados e análogos estruturais, 

utilizados principalmente como hormonas (…)

192,0 0,2% 11% 34% 3,8 0,1% 8% 1%

29362100 Vitamina A e seus derivados utilizados 

principalmente como vitaminas
110,9 0,1% 16% 58% 1,1 0,0% 16% 1%
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Um conjunto de key enablers são cruciais para ativar de forma sustentável e 
bem-sucedida os eixos estratégicos de aposta identificados

Mapeamento abrangente do ciclo 
do medicamento, da capacidade 
produtiva instalada e das interfaces 
entre indústria e SCTN 

Confronto das apostas estratégicas 
com capacidade existente na UE27 
e harmonização com plano de 
recuperação comunitário

Canalização de ajudas europeias 
para a criação de envolvente que 
permita captar investimento, 
valorizar recursos e criar valor  

Benchmark de estratégias de 
desenvolvimento da indústria 
farmacêutica noutros países 
europeus (e.g. Irlanda, Espanha)

Mobilização conjunta de 
stakeholders (indústria, SCTN, 
grandes players internacionais) 
para ganhar escala e 
competitividade internacional 

Parceria entre empresas nacionais 
e startups para criar sinergias, 
ganhos de eficiência e desenvolver 
projetos estruturantes, 
aproveitando, por exemplo, as 
fortes competências digitais e 
dados para otimizar a investigação

Priorização da atração de IDE e 
reestruturação de quadros de apoio 
(e.g. incentivos)

Otimização da estrutura 
administrativa e burocrática 
(acelerar e simplificar processos de 
negociação/aprovação de 
investimentos, agilizar pagamentos 
a fornecedores, fomentar 
previsibilidade de preços)

Consideração de mecanismos de 
acolhimento e fixação de big
pharma em Portugal (e.g. centros 
de serviços partilhados globais) 
através da oferta de acordos para 
testes-piloto e da criação de 
incentivos financeiros
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