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RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 

NO ÂMBITO DA COVID-19 
 

Um Compromisso com a Sociedade Portuguesa,  
os Profissionais de Saúde e os Doentes 

 

Relatório Síntese 

 

A APIFARMA e os seus associados, no contexto extraordinário da pandemia 

provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da doença COVID-19, 

responderam de forma solidária para com os profissionais de saúde, a comunidade e 

os cidadãos, colaborando com empenho no apoio ao seu combate. 

O apoio da Indústria Farmacêutica em Portugal, através dos donativos da APIFARMA 

e das empresas suas associadas, materializou-se, entre outros: 

- na Linha de Apoio Financeiro ao Fundo Todos Por Quem Cuida, criada no 

âmbito do protocolo celebrado entre a APIFARMA, a Ordem dos Médicos e a 

Ordem dos Farmacêuticos, para ajudar os profissionais de saúde que 

combatem a COVID-19; e ainda  

- na concessão de apoios directos aos serviços de saúde e organizações da 

sociedade civil que trabalham no terreno, através de doações financeiras e de 

bens consumíveis e inconsumíveis. 

Entre Março e Junho de 2020, os apoios da APIFARMA e das suas empresas 

associadas totalizam 3.543.794 euros, num esforço em que participaram 55 

entidades.  
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VALOR (€) POR TIPO DE DOAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Fundo Todos Por Quem Cuida reuniu, através da APIFARMA e empresas 

associadas, cerca de 1,2 M€. Este valor foi doado para a aquisição de equipamento 

hospitalar, equipamentos de protecção individual e outros materiais necessários no 

quadro da pandemia de COVID-19, cuja aquisição e alocação ficou a cargo da Ordem 

dos Médicos e da Ordem dos Farmacêuticos. 
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CORONAVIRUS GLOBAL

RESPONSE (CE)
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EM CONSUMÍVEIS

PROJECTOS
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ENTIDADES PARTICIPANTES: APIFARMA1,2,5, A.MENARINI1, ABBVIE1, ALFASIGMA1, ALMIRALL1,3, AMGEN1,2, ANGELINI FARMACÊUTICA1,3, 

ASCENCIA1, ASTELLAS FARMA1,2, ASTRAZENECA1,3, BAUSCH & LOMB1,3, BAYER1,2,3, BENE FARMACÊUTICA1,2, BIAL1,2,3, BIOCODEX4, 

BIOGEN PORTUGAL2, BLUEPHARMA GENÉRICOS1,2,3, BOEHRINGER INGELHEIM1,2,3, BRISTOL-MYERS SQUIBB1,2, DAIICHI SANKYO2, DAVI II1, 

DR. FALK PHARMA1, EISAI1, FERRER PORTUGAL1,3, GILEAD1,2, GRÜNENTHAL S.A.1,GSK1,2,3,4, GSK CONSUMER HEALTH1, IPSEN 

PORTUGAL2, JABA RECORDATI1, JANSSEN1,2,3, LABORATÓRIOS BASI1,3, LABORATÓRIO MEDINFAR3, LABORATÓRIOS PFIZER1, LEO 

FARMACÊUTICOS1, LILLY PORTUGAL1, LUNDBECK PORTUGAL1, LUSOMEDICAMENTA1, MEDTRONIC2,3, MERCK S.A.1,2, MSD1, 

MUNDIPHARMA3, NOVARTIS1,2, NOVO NORDISK1,3, OCTAPHARMA1,3, OM PHARMA1,2,3, PFIZER BIOFARMACÊUTICA1, ROCHE1, SANOFI1, 

SERVIER1, TAKEDA1, TECNIFAR1, TECNIMEDE1, UCB1, VIIV HEALTHCARE1,2,3 

* As doações financeiras ao Fundo 
#TodosPorQuemCuida inclui uma 
doação feita directamente ao fundo. 

 

 

Total de donativos 

>3,5 M € 
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A APIFARMA realizou várias contribuições no valor de 630 mil euros: 

- Donativo de 60 mil euros ao Fundo Todos Por Quem Cuida; 

- Donativo de 40 mil euros, no âmbito de um protocolo com a ADEIM - 

Associação para o Desenvolvimento do Ensino e Investigação em 

Microbiologia - da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, para 

aquisição de material de diagnóstico e possibilitar a realização de 3.000 

análises e ensaios de diagnóstico do vírus SARS-CoV-2. 

- Donativo financeiro de 30 mil euros ao Fundo de Emergência abem COVID-19, 

da Associação Dignitude, para apoiar a entrega domiciliária de medicamentos 

a doentes que carecem de terapêutica habitualmente de dispensa hospitalar. 

- Donativo de 500.000 euros ao Coronavírus Global Response, iniciativa lançada 

pela Presidente da Comissão Europeia para apoiar a investigação e 

desenvolvimento e o acesso universal e equitativo a vacinas, novos 

tratamentos e testes de diagnóstico. 

 

As empresas associadas da APIFARMA concretizaram, por iniciativa própria e 

de forma directa, outros apoios que perfazem 1,9 milhões de euros: 

- Doações financeiras, que ascenderam a 1,2 M€; e 

- Doações em bens consumíveis e inconsumíveis, valorizadas em 0,7 M€. 

 

BENS CONSUMÍVEIS E INCONSUMÍVEIS DOADOS 

Foi grande a diversidade e quantidade das doações de bens consumíveis e 

inconsumíveis realizadas, cuja valorização por categorias se encontra sintetizada na 

tabela abaixo. 

-  

-  

-  

-  

 

 

EPIs (e.g. , máscaras, luvas, batas, ...) 369.633 €

Produtos de saúde (e.g., 

desinfectantes, cremes,...) 285.016 €

Equipamentos (e.g. , oxímetros, 

monitores, videolaringoscopios, ...) 33.739
€

Total 688.387 €

Consumíveis 



 

Página 4 de 5 

ENTIDADES BENEFICIÁRIAS  

As doações reverteram para múltiplas instituições públicas, privadas e do sector 

social.  Incluíram, entre outras, entidades do Serviço Nacional de Saúde, autarquias, 

instituições de ensino, prestadores de serviços de saúde particulares, instituições 

particulares de solidariedade social, associações de doentes e outras organizações 

não-governamentais.  

A distribuição, em termos de valorização, das doações por tipo de entidade está 

sintetizada na tabela abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O COMPROMISSO COM A SOCIEDADE PORTUGUESA, OS PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE E OS DOENTES 
 

A Indústria Farmacêutica assumiu, assim, desde a primeira hora a responsabilidade 

social de responder, de forma solidária, à situação de emergência causada pela 

infecção pelo vírus SARS-CoV-2, reflectindo o presente Relatório a informação 

partilhada por 54 das empresas associadas. 

 

Fundo #TodosPorQuemCuida 1.186.251 €

Serviços públicos centralizados e 

descentralizados do SNS e SRS
855.388 €

Organizações Não Governamentais 

(ONG), incluindo associações de 

doentes

740.562 €

Coronavirus Global 

Response (CE)
500.000 €

Autarquias 65.003 €

Instituições de ensino 137.400 €
Prestadores de serviços de saúde 

privados
26.690 €

Organizações de profissionais de 

saúde, incluindo sociedades 

cientificas

32.500 €

Total 3.543.794 €

Entidades Beneficiárias
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Mas, no quadro da pandemia de COVID-19, a Indústria esteve também sempre na 

linha da frente, assumindo na íntegra e irrepreensivelmente as suas responsabilidades 

primordiais para com o País e as Pessoas. 

Mantiveram-se as suas estruturas em pleno funcionamento para assegurar, sempre, 

que os medicamentos e os dispositivos médicos para diagnóstico in vitro estivessem 

disponíveis a todos os que deles necessitam. 

Para além disso, investiu-se, desde a primeira hora, no desenvolvimento de novos 

diagnósticos, tratamentos e vacinas seguros e eficazes, multiplicando-se os esforços 

em todo o mundo para colocar a sua experiência ao serviço da luta contra a pandemia 

pelo novo coronavírus. 

Mobilizaram-se os investigadores, partilhou-se conhecimento com a comunidade 

científica global e redobrou-se a colaboração com as autoridades e organizações 

públicas de investigação. Tudo para acelerar a descoberta e disponibilizar ao Mundo 

a solução para a pandemia 

E, concomitantemente, não se tem descurado nunca a investigação e 

desenvolvimento em outras áreas terapêuticas. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

  

Lisboa, 24 de Julho de 2020 

https://www.apifarma.pt/O-compromisso-da-IF-em-tempo-covid19/Documents/Compromisso_IF_Covid-19.pdf
https://www.apifarma.pt/O-compromisso-da-IF-em-tempo-covid19/Documents/Compromisso_IF_Covid-19.pdf

