
A APIFARMA – Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica representa as empresas farmacêuticas
em Portugal que não desistem de lutar contra a pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2),
causador da doença COVID-19.

A preocupação primordial da APIFARMA e das suas empresas associadas é, em primeiro lugar, com as pessoas
afectadas pela pandemia do novo coronavírus. A Indústria Farmacêutica está empenhada em trabalhar,
em estreita colaboração, com a comunidade científica e com os prestadores de cuidados, tirando partido
do conhecimento existente e dos recursos disponíveis.

Neste período de emergência de saúde pública, o nosso compromisso inclui:

Garantir o fornecimento de medicamentos aos doentes que deles necessitam.

Investigar e desenvolver novas vacinas, diagnósticos e tratamentos para tratar a COVID-19.

Criar parcerias e apoiar organizações que no terreno lutam contra a COVID-19.

 www.apifarma.pt

Trabalhamos em cooperação
com as Instituições Europeias,
os Estados-Membros, os parceiros
de saúde pública, a comunidade
de investigação, os profissionais
de saúde e outros parceiros
no combate à propagação da COVID-19.

Monitorizamos ininterruptamente
as cadeias de abastecimento
e trabalhamos para garantir
o fornecimento de medicamentos
aos doentes que deles necessitam.

Reunimos os melhores investigadores
da indústria farmacêutica e da academia
através da Iniciativa de Medicamentos
Inovadores para acelerar o desenvolvimento
de novos diagnósticos, tratamentos
e vacinas.

Partilhamos em tempo real os conhecimentos
obtidos nos ensaios clínicos com os Governos
e outras empresas para promover
o desenvolvimentode novas terapias.

 

Estamos a reforçar a capacidade de fabrico
e a partilhar recursos para aumentar
a capacidade disponível para acelerar
a produção de um medicamento ou de uma
vacina, assim que desenvolvidos com sucesso.

 

Estamos coordenados com os
governos e com os parceiros de
diagnóstico no sentido de aumentar
a capacidade de testagem e as
especificações necessárias para
realizar testes à COVID-19.

Estamos a prestar apoio financeiro
e a fazer donativos em espécie
a organizações e entidades que
actuam dentro e fora da Europa.

Trabalhamos com os governos e com
os sistemas de saúde para garantir que
quando os novos tratamentos e novas
vacinas sejam aprovados, estas soluções
sejam disponibilizadas junto da população,
em condições de equidade – a todos os
que dela precisarem, em qualquer parte
do mundo.

.

Analisámos rapidamente vastas bibliotecas
globais de medicamentos para identificar
potenciais tratamentos e avançar para
a realização de ensaios clínicos para testar
novas terapias e terapias já existentes.

#NÃODESISTIMOS
DE LUTAR
CONTRA 

A COVID-19

O compromisso da Indústria Farmacêutica
para combater a pandemia de coronavírus
(COVID-19)

Protegemos a nossa força de trabalho
e as comunidades em que vivemos e trabalhamos,
colocando os colaboradores em teletrabalho,
sempre que possível.

Criámos um canal directo entre
os fabricantes e a Agência Europeia
de Medicamentos (EMA) e os directores
das agências nacionais de medicamentos
para fornecer informação constante sobre
níveis de stock e capacidade de produção,
com o objectivo de antecipar e abordar
proactivamente quaisquer potenciais
perturbações ou ruturas no mercado.

Lançámos para
desenvolvimento clínico
potenciais vacinas contra
o novo coronavírus.


