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1.INTRODUÇÃO  
 

Enquadramento conjuntural 
 

Em 2014, o ambiente macroeconómico em Portugal não se alterou muito face a 2013, apesar de alguns 

indicadores apresentarem uma ligeira melhoria, caso do PIB e do desemprego, mas as medidas de austeridade 

continuaram a fazer-se sentir. 

 

De acordo com o Banco de Portugal, prevê-se que o PIB em 2014 seja de +0,9%, positivo ao fim de 3 anos 

consecutivos de recessão. Já a Inflação em 2014 foi de -0,3% e a taxa de desemprego no 3º trimestre de 2014 

de 13,1%, dados do INE. 

 

A área da Saúde, e em particular do medicamento, como é já habitual foi uma das mais visadas. A questão da 

suborçamentação dos hospitais públicos não foi resolvida, com a inerente continuação do acumular das dívidas 

aos fornecedores, nomeadamente à Indústria Farmacêutica, ao arrepio da Lei dos Compromissos. Na área 

específica do medicamento, foram revistas as margens de comercialização, alterados os países de referência 

para a revisão anual de preços, tendo sido definido novo conjunto de países: a Eslovénia, a Espanha e França, 

que conduziram a uma nova redução dos preços dos medicamentos de marca. Foi ainda dada continuidade às 

políticas de incentivo à prescrição de medicamentos genéricos, controlo e monitorização de prescrições, 

controlo dos gastos a nível hospitalar, com o alargamento da instituição da compra centralizada, entre outras. 

Aliado ao difícil contexto, o Governo quis, uma vez mais, celebrar um Acordo com a Indústria Farmacêutica, com 

o objectivo major de redução de despesa do SNS com medicamentos, continuando assim a exigir um enorme 

esforço financeiro às empresas. 

 

Consequentemente, o ano de 2014 foi caracterizado pela continuação da contracção do mercado farmacêutico, 

nomeadamente ao nível do ambulatório, embora de forma não tão acentuada como nos anos anteriores. Por 

outro lado, manteve-se a ausência de medidas estruturais que pudessem assegurar a entrada de inovação e a 

resolução das dívidas. 

 

A não melhoria das condições operacionais em Portugal obrigou a APIFARMA a continuar o seu significativo 

esforço de alerta e sensibilização dos vários intervenientes, com o estabelecimento de contactos e reuniões ao 

mais alto nível, com destaque para os vários órgãos de soberania, nomeadamente o Governo e a Assembleia da 

República, no sentido de procurar um mínimo de equilíbrio perante um quadro tão adverso. 

 

75 Anos APIFARMA 
 

Para assinalar o 75º aniversário da APIFARMA foi programado um conjunto de iniciativas sob a epígrafe Saber 

Investir, Saber Inovar que consolidam a imagem da associação como uma entidade de prestígio num sector 

reconhecido pela sua vanguarda na Inovação em Saúde. 

 

Entre as iniciativas especificamente desenvolvidas salienta-se o lançamento e divulgação da obra “A Indústria 

Farmacêutica em Portugal – 75 Anos” e a criação e promoção do galardão “Parceiro de Excelência em 

Investigação”. O prémio foi atribuído durante a cerimónia de comemoração dos 75 Anos da APIFARMA, em 

Dezembro, a 4 centros de investigação nacionais que têm pautado a sua actividade por uma estreita colaboração 

com as empresas associadas. São eles o IPATIMUP (Porto), o IBILI (Coimbra), o IMM (Lisboa) e o IBET (Oeiras). 

 

A celebração do aniversário da APIFARMA foi também o contexto que enquadrou e permitiu um novo e maior 

destaque junto dos media a iniciativas como o Ciclo de Conferências Saber Investir, Saber Inovar 2014, a 

apresentação do “Estudo de caracterização das empresas de Meios de Diagnóstico in Vitro e o evento de 



 

divulgação à comunidade da investigação desenvolvida em Portugal com o apoio da Indústria Farmacêutica, Dia 

da Porta Aberta da Inovação Biofarmacêutica. 

 

 

2.RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E POLÍTICA DO MEDICAMENTO 
 

Acordo com Ministério da Saúde 
 

Acompanhamento da implementação e execução do Acordo Governo-APIFARMA de 2014, celebrado com o 

Ministério da Saúde, o Ministério da Economia e Emprego e o Ministério das Finanças e a Indústria Farmacêutica, 

em 24 de Junho de 2014, com uma contribuição a aplicar a toda a Indústria Farmacêutica, no valor de 160 

milhões de euros, sendo que as empresas associadas da APIFARMA pagaram o valor referente à sua quota de 

mercado, correspondente a 75%. 

 

As componentes de compromisso seguiram as dos protocolos antecedentes, com destaque para: 

 Compromisso do Ministério da Saúde de que o valor da dívida hospitalar a 31 de Dezembro de 2014 

fosse inferior ao valor apurado a 31 de Dezembro de 2013, por empresa;  

 Compromisso do Ministério da Saúde em promover as condições para o acesso dos doentes aos 

medicamentos inovadores;  

 Compromisso do Ministério da Saúde em iniciar processo legislativo no sentido de que os 

medicamentos sujeitos a receita médica não comparticipados passem a obedecer a um regime de preço 

notificado;  

 Compromisso do Ministério da Saúde em assumir um princípio de estabilidade legislativa e 

administrativa para ano de 2014. 

 

A APIFARMA realizou a operacionalização e acompanhamento da execução dos pagamentos devidos por parte 

dos associados aderentes. 

 

Já a 21 de Novembro de 2014 foi assinado o Acordo Governo-APIFARMA a vigorar em 2015. 

 

Pharmaportugal  
 

Na sequência do Protocolo de Parceria assinado em 2013 entre a APIFARMA (representada pelas empresas 

PharmaPortugal) e o INFARMED, I.P., foram desenvolvidas várias acções conjuntas, no âmbito das suas missões 

e competências, com o objectivo de contribuir para o aumento das exportações e internacionalização das 

empresas farmacêuticas portuguesas.  

 

Com o mesmo propósito, foi assinado em 31 de Março de 2014 um Protocolo de Cooperação entre a APIFARMA 

(representada pelas empresas PharmaPortugal), e a AICEP.Neste âmbito, as partes propõem-se conjugar 

esforços para aumentar o valor das exportações a partir de Portugal e promover a qualidade dos medicamentos 

portugueses nos mercados externos. 

 

Em 2014, a PharmaPortugal, em colaboração com os respectivos parceiros, deu continuidade ao seu Plano de 

Acção traçado para o biénio 2013/2014, com o objectivo de concretizar as medidas propostas, com enfoque na 

redução de custos de contexto para o sector exportador, acompanhamento de acções de promoção em 

mercados considerados prioritários para as empresas exportadoras e ainda participação na Feira internacional 

anual da CPhI, em Paris. 

 

3. INTERVENÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL  



 

 

Ao longo de 2014 a APIFARMA manteve a participação em várias acções externas, visando apoiar projectos ou 

iniciativas orientadas para domínios relevantes para a actividade dos associados ou que contribuíssem para 

reforçar a imagem da Indústria Farmacêutica nos planos nacional e internacional. Foram mantidas intervenções 

em matéria de responsabilidade social, merecendo referência: 

 A renovação, para os anos de 2014 e 2015, do protocolo de colaboração e mecenato para a 

implementação do projecto “Música nos Hospitais” da responsabilidade da Associação Portuguesa de 

Música nos Hospitais e Instituições de Solidariedade (APMHIS); 

 O acompanhamento do projecto Banco do Medicamento Solidário, resultante do protocolo de 

colaboração assinado em 2012 com o Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, o INFARMED 

e a União das Misericórdias Portuguesas; 

 O acompanhamento da parceria com a KIDZANIA, firmada no ano de 2012, com a preparação de um 

projecto educativo na área farmacêutica a implementar no espaço; 

 O apoio à realização do Seminário “A necessidade de um crescimento robusto para o post troika”, a 23 

de Setembro, organizado pelo Fórum para a Competitividade; 

 O apoio à realização do Seminário “O Orçamento de Estado para 2015 – Um OE amigo do Investimento, 

Crescimento e Emprego?”, a 5 de Novembro, organizado pelo Fórum para a Competitividade. 

 

Parceria APIFARMA/Ordem dos Farmacêuticos / Programa de Estágios na Indústria 

Farmacêutica 
 

Recorda-se que o Programa de Estágios na Indústria Farmacêutica foi assinado em 19 Maio 2011 e pretende 

fomentar a interacção dos estudantes e jovens farmacêuticos com as empresas do sector a operar em Portugal 

(nacionais e internacionais).  

 

Ainda que reconhecido o valor deste programa por parte das empresas, em 2014 o número de ofertas foi 

reduzido, o que reflecte, em certa, medida a conjuntura económica do sector farmacêutico em Portugal. A 

contribuir para a baixa participação no programa, conta-se ainda a existência de outros programas /bolsas de 

estágio comparticipados pelo Estado, e que concorrem para os mesmos objectivos desta parceria. 

 

Parceria APIFARMA/Associações de Doentes 
 

A Parceria integrava, em 2014, quarenta e duas Associações de Doentes.  

 

No âmbito das comemorações dos 75 anos da APIFARMA, foram gravados dois programas Especial Saúde sobre 

o tema “Impacto da inovação terapêutica na vida dos doentes crónicos”. Os programas, transmitidos em Junho 

e Setembro, na RTP Informação, contaram com a participação da ANDAR, APDP, SOS Hepatites, SER+ e  

Europacolon Portugal. 

 

Na sequência do lançamento da Plataforma SOMOS DOENTES no site da APIFARMA em 2013, uma 

comunidade que tem como objectivo oferecer um espaço de partilha de informação, participação, formação, 

serviços e trabalho colaborativo dirigido a todas as Associações de Doentes e também responder às 

necessidades do movimento associativo em Portugal, os mesmos participantes colaboraram na gravação de 

pequenos vídeos em que transmitem o testemunho da associação que representam e o impacto que as novas 

terapêuticas têm vindo a ter nos seus doentes ao longo dos anos. 

 

Os vídeos dos programas, assim como os seis testemunhos gravados, estão disponíveis na galeria multimédia 

do site da APIFARMA. 

 



 

Nesta área, foi ainda dada continuidade à divulgação das factsheets sobre as doenças que constituem o núcleo 

das Associações Parceiras e foram assegurados, com regularidade, contactos proactivos e respostas a 

solicitações por parte das Associações de Doentes, com a promoção de reuniões de esclarecimento, quando 

necessário. Simultaneamente, a APIFARMA garantiu presença nos principais eventos das Associações de 

Doentes parceiras. 

 

Rede portuguesa do Global Compact 
 

Através da participação nas acções da Rede Portuguesa do Global Compact foi mantido o compromisso de luta 

anti-corrupção, nomeadamente através da participação nas reuniões convocadas pela Associação Portuguesa 

de Ética Empresarial (APEE), envolvimento nos trabalhos em curso, e preparação da COP (Communication on 

progress) para submissão à Organização das Nações Unidas, em Dezembro. 

 

Responsabilidade Social da Indústria Farmacêutica 
 

Com o objectivo de sensibilizar as empresas para os temas da Sustentabilidade, no que respeita ao ambiente, 

ética, economia, cadeia de valor e responsabilidade social, incluindo a apresentação de exemplos do sector, a 

APIFARMA promoveu um Workshop sobre “Sustentabilidade no Sector Farmacêutico”, destinado aos 

colaboradores das empresas associadas.   

 

Foi divulgado às empresas associadas o Reconhecimento PRÁTICAS RS, iniciativa da Associação Portuguesa de 

Ética Empresarial (APEE), dedicado às organizações portuguesas que têm demonstrado o seu empenho na 

implementação de políticas e modelos de governação com boas práticas em responsabilidade social, assumindo 

a responsabilidade sobre os impactes das suas decisões e actividades, criando valor para as suas partes 

interessadas e contribuindo para o desenvolvimento sustentável. 

 

Articulação Internacional  
 

Foi assegurado o acompanhamento das actividades da EFPIA (Federação Europeia da Indústria Farmacêutica) e 

da IFPMA (Federação Internacional da Indústria Farmacêutica), bem como ao nível da Associação Europeia de 

Medicamentos de Venda Livre (AESGP), da Associação Europeia de Fabricantes de Diagnósticos (EDMA) e da 

Associação Europeia de Saúde Animal (IFAH-Europe). 

 

No âmbito da EFPIA, em particular, a APIFARMA participou no Comité dos Heads of Associations, no Comité 

de Política Económica e Social e em mais 7 grupos de trabalho, entre eles os dedicados às áreas da contrafacção, 

codificação de medicamentos, marcas, avaliação de tecnologias de saúde, acesso ao mercado e código 

deontológico.  

 

No âmbito da IFPMA, a APIFARMA contribuiu para a Newsletter mensal através da secção National Associations 

Highlights, com notícias sobre as actividades da APIFARMA com maior relevância. Deu continuidade também 

à divulgação, a nível nacional, e através de um banner na homepage do site da Associação, da campanha Fight 

the Fakes, uma campanha na qual estão envolvidas diversas organizações internacionais, que visa aumentar a 

consciencialização sobre os perigos dos medicamentos falsificados e o seu impacto na sociedade, dando voz 

aos que têm sido directamente afectados e compartilhando as histórias das pessoas que trabalham para pôr fim 

a esta ameaça à saúde pública. 

 Monitoring Access Delays WG 

A APIFARMA encontra-se representada no Grupo de Trabalho da EFPIA “Monitoring Access Delays WG”. No 

âmbito deste grupo tem sido desenvolvido o estudo “Patient W.A.I.T. Indicator”, que traduz os tempos de 



 

espera dos doentes no acesso às terapêuticas inovadoras e os atrasos no acesso dos seus doentes às terapêuticas 

inovadoras. 

 

Os últimos dados do estudo para a cohort 2010-2012 e considerando uma amostra de 17 países, evidenciam 

que o tempo médio de acesso estimado varia entre 102 dias e 956 dias nos 17 países em estudo e que os países 

da Europa Central e Oriental são os que apresentam os maiores atrasos. 

 

No que se refere a Portugal verifica-se que: 

 Dos 70 medicamentos inovadores da amostra apenas foi possível obter informação para 48 

medicamentos; 

 Dos 48 medicamentos estudados em Portugal, apenas 29% estavam acessíveis em 2013 com um tempo 

médio de aprovação de 602 dias; 

 Estes resultados colocam Portugal na cauda da Europa e, por conseguinte, um dos países menos 

favoráveis à inovação, logo a seguir aos países da Europa de Leste. 

 

Reconhece-se também que existem, na fase pós-aprovação de financiamento, outros mecanismos que poderão 

condicionar o acesso dos doentes.  

 

4. ASSUNTOS TÉCNICO-REGULAMENTARES E PROJECTOS 

ESPECIAIS 
 

As adaptações constantes às regras comunitárias e às disposições emanadas directamente da Autoridade 

Reguladora Nacional – INFARMED I.P, em matéria de regulação na área dos medicamentos de uso humano e 

diagnósticos in vitro, determinaram a participação da APIFARMA na análise de propostas e acompanhamento 

de projectos com impacto para as empresas associadas. 

 

Apresenta-se, de seguida, uma síntese das principais iniciativas e, quando aplicável, da posição assumida pela 

APIFARMA sobre os temas debatidos. 

 

Contrafacção - Directiva dos Medicamentos Falsificados 
 

Desde a publicação da Directiva, em 2011, a APIFARMA tem vindo a acompanhar as discussões com os 

parceiros sobre os aspectos em regulamentação. 

 

No roadmap europeu encontra-se em preparação o acto delegado que irá definir as características de um 

identificador único, as modalidades de verificação dos códigos e as modalidades de gestão dos repositórios de 

informação. Deste acto delegado constam, ainda, decisões relativas à elaboração da lista de excepções para a 

aplicação dos dispositivos de segurança: ‘black list’ ou lista negra (MNSRM) e ‘white-list’ ou lista branca 

(MSRM). 

 

A APIFARMA tem vindo a intervir e a defender a sua posição em fóruns de discussão alargado com os diversos 

parceiros, nomeadamente no âmbito das discussões com a GS1, e apresentados os seus comentários e posição 

sobre aspectos mais específicos da regulamentação em preparação, como é o caso da “White/Black List”. 

Sistema de Codificação Único Europeu - European Stakeholder Model: 

A APIFARMA tem defendido junto dos parceiros nacionais, a criação de um sistema flexível, prático e custo-

efectivo, subscrevendo o projecto internacional ESM – European Stakeholder Model. O ESM é considerado 

uma base adequada para definir o modelo europeu, com capacidade para acomodar as especificidades 

nacionais. 

 



 

“White/Black List” 

A APIFARMA tem defendido que a aplicação das excepções deve ser restringida ao máximo. Neste âmbito 

considera-se como razoável e adequado que os medicamentos homeopáticos, os gases medicinais e os 

radiofármacos sejam excepcionados e incluídos na lista branca. Por outro lado, a aplicação de dispositivos de 

segurança aos medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) possa ocorrer apenas no caso de o titular 

de AIM manifestar essa intenção. Em ambas as situações a posição assumida junto do INFARMED I.P. reflecte 

o risco limitado de falsificação que estes grupos representam.  

 

No que concerne à intenção da Comissão em concretizar uma lista de excepções, a APIFARMA tomou posição 

quanto aos critérios a considerar na elaboração da White-List, propondo que esta se fundamente nos seguintes 

princípios: 

 Necessidade de avaliação das características particulares do medicamento; 

 Ter em conta incidentes que tenham ocorrido na cadeia legal de abastecimento do medicamento; 

 A existência de um único incidente ou de alguns (poucos) casos de falsificação não deve determinar a 

inclusão automática na lista negra. 

 

O prazo de aplicação deve, ainda, reflectir a capacidade da indústria e das autoridades nacionais em responder 

às mudanças necessárias, considerando-se como limite razoável para a sua implementação um prazo nunca 

inferior a 2020. 

 

Codificação de Embalagens  
 

No âmbito da discussão do acto delegado (ver ponto “Directiva Falsificados”), a APIFARMA tem defendido junto 

dos parceiros a adopção de normas internacionais, para a identificação dos medicamentos, através da aplicação 

do código 2D DataMatrix. Este código deverá permitir o acesso a bases de dados com informação sobre o lote, 

a validade, o preço e outros dados adicionais, destacando-se o facto de este ter a vantagem de ser um standard 

global, não apenas adequado ao mercado português. 

 

Por outro lado, a criação e a gestão de um sistema de repositórios da informação incluída no código deverá ser 

da responsabilidade dos parceiros. 

 

Tendo por base estes princípios, a APIFARMA subscreve o sistema pan-europeu de codificação e seriação de 

embalagens ‘European Medicines Verification System (EMVS)’. Em termos de implementação, este é o único 

modelo que permitirá ser operacionalizado dentro do calendário previsto para a implementação da Directiva e 

da verificação mandatória da autenticidade dos medicamentos em circulação no mercado europeu. 

 

Para APIFARMA existe um conjunto de premissas que devem ser asseguradas na implementação de um novo 

sistema de codificação a nível nacional, as quais tem vindo a ser discutidas com os parceiros na tentativa de 

encontrar uma solução custo-efectiva e que responda às necessidades das empresas a operar no mercado 

nacional: 

 Ligação das bases de dados à hub central; 

 Comunicação entre as bases; 

 Acessos; 

 Depósito de informação. 

 

Farmacovigilância 
 

Com a revisão da legislação de farmacovigilância ocorrida em 2010 e com as alterações introduzidas em 2012, a 

APIFARMA tem vindo a acompanhar a introdução e a operacionalização a nível nacional das novas ferramentas 

legais em termos de atividades de gestão do risco, da realização de estudos de segurança e de eficácia pós-



 

autorização, e quanto à submissão de relatórios periódicos de segurança (RPS), nomeadamente no âmbito do 

procedimento europeu de avaliação única de RPS dos medicamentos nacionais. 

 

Em 27 de Junho foi publicado o Regulamento (UE) n.º 658/2014 sobre as taxas a pagar à Agência Europeia de 

Medicamentos (EMA), a qual prevê dois tipos de taxa: (1) Taxas para financiar os procedimentos de 

farmacovigilância realizados a nível da União; (2) Taxa anual para financiar as actividades relacionadas com as 

tecnologias de informação. Esta é uma matéria de grande preocupação para a APIFARMA pois os encargos 

financeiros dos titulares de AIM têm aumentado significativamente desde 2010, para o qual tem contribuído as 

taxas aplicadas pelas actividades de farmacovigilância, estimando-se um impacto financeiro superior ao avaliado 

pela Comissão em 2008. 

 

A APIFARMA tem acompanhado atentamente esta questão, em estreita colaboração com a EFPIA, defendendo 

a necessidade de garantir um financiamento equilibrado do sistema europeu de farmacovigilância, com base em 

princípios de custo-efectividade, equidade, proporcionalidade e transparência. 

 

CNFT - Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica 
 

A APIFARMA tem prosseguido com o trabalho de análise sobre as medidas adoptadas pelo Governo português 

no âmbito da política de racionalização do uso do medicamento, com maior enfoque no papel da Comissão 

Nacional de Farmácia e Terapêutica (CNFT). 

 

Sobre este último ponto, a APIFARMA tem interpelado a referida Comissão e o INFARMED I.P no sentido de 

clarificar o processo de avaliação/decisão pela CNFT, quanto ao procedimento em si, sua interligação com os 

processos de comparticipação/ avaliação prévia realizados pelo INFARMED I.P., prazos e evidência utilizada. 

 

A APIFARMA tem defendido a participação da Indústria no processo de elaboração do Formulário Nacional do 

Medicamento (FNM), bem como o estabelecimento de um grupo de trabalho para analisar o mapa de acesso 

em Portugal e encontrar formas de tornar os processos de avaliação mais eficientes e que resultem num acesso 

mais equitativo. 

 

Normas e Orientações Terapêuticas 
 

A APIFARMA tem acompanhadio o processo de elaboração das Normas de Orientação Clinica (NOC’s) pela 

Direcção-Geral de Saúde e sua articulação com os protocolos de utilização de medicamentos e FNM. 

 

Neste âmbito questiona-se sobre qual o organismo e as indicações que devem ser consideradas como referência 

na utilização de medicamentos no âmbito do Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

 

A APIFARMA tem defendido que as NOCs devem ser actualizadas aquando da aprovação da autorização de 

introdução no mercado de um novo medicamento e não aquando a aprovação da comparticipação/ avaliação 

prévia. 

No âmbito de uma adequada política de racionalização do uso do medicamento a APIFARMA tem intervindo 

junto do Ministério da Saúde apelando à simplificação dos processos, evitando complexidade acrescida e 

garantindo o acesso dos doentes ao medicamento. 

 

Avaliação de Tecnologias em Saúde - SiNATS 
 

A criação do novo Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde (SiNATS) irá preconizar uma 

alteração ao sistema de avaliação das tecnologias de saúde em Portugal, esperando-se que sejam actualizadas 



 

algumas opções políticas e metodológicas que configurarão a adaptação do modelo nacional de avaliação para 

financiamento público de tecnologias da saúde. 

 

No debate desta matéria, a APIFARMA participou em dois momentos da discussão, nos quais os parceiros foram 

chamados a intervir: 

 Consulta pública ao documento "SiNATS - Criar o Futuro"; 

 Consulta aos parceiros, pelo Secretário de Estado da Saúde, sobre um Projeto de Decreto-Lei para o 

Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde. 

 

Para a APIFARMA os aspectos mais críticos neste projecto e sobre os quais apresentou posição referem-se a 2 

ponto essenciais: 

 

1. Desconhecimento da metodologia utilizada quanto às regras de formação e revisão de preço dos 

medicamentos, aos escalões de comparticipação e aos factores de ponderação, à forma de demonstrar 

a eficácia e a efectividade terapêutica e valor terapêutico comparativo no âmbito de exclusão de um 

medicamento da comparticipação; aos critérios de determinação dos grupos homogéneos e dos preços 

de referência; aos regimes excepcionais de comparticipação; à dispensa de medicamentos de avaliação 

prévia. 

 

Para a APIFARMA, a incerteza não se traduz apenas nas áreas que exigem regulação, mas também nas 

previsões que foram dadas a conhecer com vista à criação do Sistema Nacional de Avaliação de 

Tecnologias de Saúde (SiNATS), nomeadamente em relação aos seguintes pontos: 

 Determinação do PVP dos medicamentos: proposição de países de referência diferentes, consoante 

as diferentes patologias; 

 Alteração unilateral dos contratos de comparticipação e de avaliação prévia; 

 Discordância relativa à definição de grupo homogéneo; 

 Reavaliação das Tecnologias de Saúde. 

 

A APIFARMA tem ainda alertado o Minsitério da Saúde para a importância de ser aberto um período de diálogo 

alargado e estruturante entre os diferentes intervenientes, bem como a necessidade de garantir um período de 

adaptação e acomodação de todas as estruturas nacionais às mudanças preconizadas pelo novo sistema. 

 

Dispositivos Médicos para Diagnóstico in vitro 
 

Em 2014 foi dada continuidade à colaboração estabelecida com o INFARMED I.P para a definição de um modelo 

de avaliação de tecnologias em saúde na área dos dispositivos médicos. 

No âmbito da preparação do novo sistema de Avaliação de Tecnologias de Saúde, o INFARMED I.P. auscultou 

a APIFARMA do interesse das suas empresas associadas, na área dos Diagnósticos in vitro, em participar num 

projecto-piloto para testar a estrutura e a arquitectura funcional do sistema para aplicação aos Dispositivos 

Médicos (DM). 

A APIFARMA opôs-se à participação neste projecto, considerando que não é possível aplicar um modelo de 

avaliação para os DM que tenha por base o sistema de avaliação de medicamentos, tal como foi apresentado o 

projecto. 

 

A APIFARMA apresentou, ainda, a sua posição específica quanto à aplicação do SiNATS à área dos Diagnósticos 

in vitro, no âmbito da consulta ao projecto "SiNATS - Criar o Futuro", refroçando-se a necessidade de este vir a 

ter em conta as suas especificidades.  

  

Banco de Medicamentos Solidário  
 



 

O Banco de Medicamentos inserido no Programa de Emergência Social, criado pelo Ministério da Solidariedade 

e Segurança Social, celebrou em 9 de Novembro o seu 2º aniversário. Recorda-se que a plataforma do Banco 

de Medicamentos possibilita o registo de doação, assim como a encomenda de medicamentos e de produtos 

de saúde (cosméticos e de higiene corporal), estes últimos desde 6 de Janeiro de 2014. 

 

Esta iniciativa conta já com a adesão de 39 empresas da indústria farmacêutica tendo sido doadas, até ao final 

de 2014, 214.857 embalagens, com um valor estimado de 1.833.317,24 €.  

 

Por fim, as partes envolvidas no projecto acordaram sobre a operacionalização de um mecanismo de optimização 

das doações, por forma a recolher e partilhar informação sobre ofertas não existentes na plataforma e para as 

quais existem necessidades reais identificadas pelas Instituições de Solidariedade Social. Esta iniciativa arranca 

no início de 2015. 

 

Investigação Clinica 
 

A APIFARMA, através do seu Grupo de Trabalho de Investigação Clínica (GTIC), tem vindo a trabalhar na 

reflexão dos aspectos ligados à investigação clínica em Portugal, em particular analisando o impacto das novas 

normas e iniciativas adoptadas em 2014:  

 Regulamento Europeu sobre Ensaios Clínicos (Regulamento n.º 536/2014, de 16 de abril); 

 Lei Portuguesa sobre Investigação Clínica (Lei n.º 21/2014, de 16 de abril); 

 Criação do Fundo para a Investigação em Saúde (Decreto-Lei n.º 110/2014, de 10 de julho e 

Regulamento aprovado pela Portaria n.º 153/2014, de 4 de agosto); 

 Funcionamento dos Centros de Referência e promoção da actividade assistencial integrada com 

investigação clínica e formação pós-graduada (Portaria n.º 194/2014 de 30 de setembro). 

 

A APIFARMA desenvolveu e continuará a desenvolver todos os esforços no sentido de potenciar os resultados 

da implementação do novo quadro normativo a nível nacional, contribuindo para o estabelecimento de pontes 

entre as partes interessadas e apoiando iniciativas que mobilizem as empresas e promovam internacionalmente 

Portugal como um interveniente competitivo neste domínio. 

 

Ensaios Clínicos 
 

No âmbito das discussões ocorridas e que conduziram à aprovação do novo quadro regulamentar na área dos 

ensaios clínicos, a APIFARMA conduziu a uma análise sistemática do Regulamento europeu e da Lei nacional. 

Desta análise identificou-se que a criação dos sistemas informáticos –portal único UE e RNEC, respectivamente 

- são os aspectos mais críticos para o funcionamento dos novos procedimentos. 

 

De forma a cumprir com os elementos considerados essenciais para se alcançar uma iniciativa bem sucedida, 

identificaram-se três necessidades chave: garantir uma operacionalização flexível, eficiente e simplificada do 

procedimento de autorização de modo a evitar atrasos administrativos; permitir a necessária colaboração entre 

as autoridades envolvidas, bem como dos promotores; gerir adequadamente a transparência dos dados ao 

longo do ciclo de vida do ensaio clínico. 

 

Da análise realizada identificou-se, ainda, a importância de serem respeitados 4 princípios fundamentais na 

operacionalização do novo quadro: utilização obrigatória da base de dados europeia para a revisão das Partes 

I&II e para a sua aprovação, assegurando uma operacionalização simplificada e eficiente, ao mesmo tempo 

evitando a existência de sistemas duplicados a nível nacional;incorporação de fluxos de trabalho e dos 

respectivos prazos nos sistemas informáticos; definição concreta da natureza dos dados (públicos e não 

públicos) nas diferentes fases de um ensaio clínico. Tal reforça a necessidade de colaboração entre as diversas 

partes durante o processo de submissão, de forma a garantir um adequado nível de transparência em todo o 



 

processo; e harmonização contínua e potencialização das oportunidades de normalização quanto ao formato e 

intercâmbio dos dados de registo e dos resultados de ensaios clínicos, entre os sistemas informáticos. 

 

Reconhecendo-se os desafios que se colocam nesta matéria, a APIFARMA tem intervindo, apelando ao diálogo 

com os parceiros.  

 

Acessibilidade ao Medicamento 
 

O medicamento constitui uma das áreas mais sensíveis e com desafios acrescidos da política de saúde em 

Portugal. Neste contexto, a APIFARMA tem intervindo junto do Ministério da Saúde, sensibilizando para a 

necessidade de serem criadas condições para que o acesso aos medicamentos em Portugal possa ocorrer, 

idealmente em condições de equidade. 

 

As medidas políticas adoptadas em 2014 tiveram o seu maior enfoque na garantia de sustentabilidade do sistema 

de saúde. A sustentação dos encargos com medicamentos foi, uma vez mais, conseguida com a participação da 

Indústria Farmacêutica, através dos compromissos assumidos entre a APIFARMA e o Ministério da Saúde. 

 

Sendo este um dos eixos prioritários de intervenção da APIFARMA, tem sido prosseguida uma análise interna, 

ao nível de grupos de trabalho, nomeadamente do Grupo de Trabalho da Acessibilidade, sobre vários temas 

relacionados com o acesso: 

 

 Acompanhamento das medidas previtas no protocolo e visão sobre as futuras negociações em matéria 

de acesso; 

 Referenciação internacional de preços; 

 Comissão Nacional de Farmácia Terapêutica (CNFT);  

 Tempos de acesso; 

 Intercvenção do Infarmed na distribuição das quotas de mercado pelo estabelecimento de máximos de 

vendas através de contratos para novos produtos; 

 Normas de Orientação Clinica (NOC’s) e outro tipo de directivas de prescrição; 

 Análise e proposta de formas alternativas de obtenção de reduções de gastos na Saúde que não 

impliquem o atraso no acesso à Inovação; 

 Envolvimento na reformulação do processo de Comparticipações/Avaliação Prévia a decorrer no 

Infarmed; 

 AUE’s e AE’s. 

 

GS1 – Global Standards na área da Saúde 
 

Em 2014 a APIFARMA deu continuidade à sua participação nas reuniões da Comissão de Supervisão do GS1 

Healthcare User Group Portugal (HUG), destacando-se o estudo realizado pela consultora Augusto Mateus & 

Associados ” Impactes da adopção de standards globais na cadeia de valor da saúde em Portugal”, cujos 

resultados apontam para poupanças em toda a cadeia de valor da saúde. 

 

Rupturas de Medicamentos 
 

A APIFARMA tem trabalhado nesta matéria no sentido de ultrapassar os constrangimentos identificados no 

procedimento de notificação de rupturas e a forma de comunicação com o INFARMED I.P.. Em particular foram 

levantadas questões sobre a informação que é prestada e o procedimento em vigor para a actualização do estado 

de comercialização dos medicamentos em ruptura transitória de stock nas bases de dados sobre medicamentos. 

 



 

Lista de Medicamentos sujeitos a Notificação Prévia obrigatória 
 

A APIFARMA tem trabalhado nesta matéria no sentido de ultrapassar os constrangimentos identificados em 

relação ao processo de elaboração e revisão das listas de medicamentos cuja exportação ou distribuição 

depende de prévia notificação, tendo por base a primeira revisão da Deliberação nº 2092/2013, de 26 de 

Setembro.  

 

A primeira revisão da lista de medicamentos aconteceu cerca de 2-3 meses após a sua aprovação, com a exclusão 

de um conjunto de medicamentos para os quais existiam relatos de problemas de abastecimento no mercado. 

 

A APIFARMA continuará a pugnar para que sejam criados mecanismos de monitorização do circuito do 

medicamento, que incluam uma ponderação de vários critérios qualitativos e quantitativos e que seja previsto 

um mecanismo formal de actualização da lista de medicamentos sujeitos a notificação prévia obrigatória 

(intervalo de tempo para revisão; divulgação das fontes e critérios utilizados). 

 

Proposta de simplificação da revisão da informação do medicamento (RCM, FI e 

rotulagem) nos pedidos de AIM, alteração aos termos de AIM e renovação pelos 

procedimentos de Reconhecimento Mútuo (PRM) e Descentralizado (PDC) 
 

A APIFARMA foi auscultada sobre uma proposta de revisão para simplificação da revisão da informação do 

medicamento. Neste âmbito a APIFARMA tomou posição e, de um forma geral, concordou com os princípios 

subjacentes à sua elaboração, considerando a importância de serem adoptadas as melhores práticas para o 

cumprimento dos prazos de aprovação das traduções quando solicitadas pelo Titular de Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM). 

 

Na especificidade a APIFARMA apresentou os seus comentários /posição sobre os aspectos considerados mais 

relevantes para garantir a simplificação efectiva da revisão da informação do medicamento. 

Medicamentos Biológicos / Biossimilares 
 

Os medicamentos biológicos têm vindo a ser debatido junto dos vários stakeholders, pela necessidade de ser 

estabelecido em Portugal um enquadramento regulamentar aplicável à utilização de medicamentos biológicos, 

incluindo dos biossimilares. 

 

Entre as questões abrangidas destacam-se os tempos de avaliação prévia, a prescrição e a dispensa, a aquisição 

no âmbito de contratos públicos, a substituição e a farmacovigilância. 

 

Neste âmbito, a APIFARMA deu continuidade ao trabalho de sensibilização que inicou em 2013 e que se 

traduziu em intervenções directas junto da Secretaria de Estado da Saúde e do INFARMED I.P. 

 

Pela importância do tema e a relativa novidade do mesmo, a APIFARMA participou, ainda, na tradução conjunta 

de um documento de consenso adoptado pela Comissão Europeia em 2013 “O que precisa saber sobre 

Medicamentos Biossimilares”. O projecto foi liderado pela EFPIA que, em articulação com as associações 

nacionais, tem permitido que o documento seja disponibilizado em várias línguas, com o objectivo de contribuir 

para a melhoria da informação sobre o conceito de medicamentos biossimilares, os aspectos científicos e os 

processos que estão na base da sua aprovação. 

 

Prescrição Electrónica de Medicamentos 
 



 

A APIFARMA deu continuidade à análise da adequação das especificações dos sistemas informáticos à 

prescrição electrónica. 

 

Em particular a APIFARMA tem estado atenta à aplicação da lei no que se refere a prescrição de medicamentos 

por marca nas situações em que não é possível, nos termos da Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de Maio, a 

substituição de medicamentos, como por exemplo, entre medicamentos originais licenciadores e os 

medicamentos licenciados. 

 

 

Neste sentido, a APIFARMA interveio junto da SPMS por forma a garantir uma melhor aplicação dos critérios de 

prescrição previstos na lei, defendendo a utilização de sistemas mais simples e directos, que transmitam maior 

confiança a todos os utilizadores, assim como conferindo maior fiabilidade aos dados obtidos. 

 

Programas de Apoio Domiciliário 
 

A APIFARMA interveio junto do INFARMED I.P. no sentido de esclarecer a aplicação da Circular Nº 

293/CD/8.1.6 do INFARMED I.P, publicada em 19/12/2013 sobre os serviços de apoio domiciliário aos utentes 

da indústria farmacêutica. 

 

Em particular, a APIFARMA manifestou a sua discordância em relação à solução preconizada no que se refere à 

aquisição dos serviços de apoio ao domicílio por intermédio de um concurso público. Acresce ainda, que não 

foi prevista nenhuma especificação quanto a uma possível operacionalização do processo concursal. 

 

Os programas conhecidos em Portugal estão dependentes da intervenção do INFARMED I.P, ao contrário do 

que acontece na maioria dos Estados Membros, pelo que este foi e será um tema que requer acompanhamento 

e intervenção por parte da APIFARMA. 

 

Plano de Formação para as Empresas 
 

O Plano de Formação referente a 2014 foi composto por 20 acções de formação, 1 Workshop e 4 Conferências, 

saldando-se num total de 2.997 inscritos, distribuidos por:  

 Formação – 2.311 inscrições; 

 Ciclo de Conferências  (4) – 670 inscrições; 

 Workshop – 16 inscrições. 

 

Cerca de 80 empresas associadas, num total de 711 colaboradores, foram selecionados e participaram 

efectivamente em acções de formação contínua e Workshops. 

 

 

5. ASSUNTOS JURÍDICOS, DEONTOLOGIA E LEGISLAÇÃO 
 

Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde (SiNATS)  
 

A APIFARMA, no âmbito da consulta pública, apresentou em Novembro de 2014 os seus comentários ao 

projecto de Decreto-Lei que procede à revisão do regime jurídico da comparticipação de medicamentos de uso 

humano, de avaliação prévia e de fixação do preço dos medicamentos. 

 

A APIFARMA propôs que fosse realizada uma revisão integral do projecto com base nos comentários 

apresentados, aperfeiçoando, em particular, a técnica legislativa e a metodologia utilizada pelo Ministério da 



 

Saúde, de forma a que o SiNATS sirva todos os agentes do sector e não crie entraves ao acesso dos Doentes às 

tecnologias de saúde. 

 

Preços dos medicamentos  
 

A APIFARMA acompanhou, durante o ano de 2014, as alterações ao regime jurídico dos preços, quer dos 

medicamentos comercializados a nível de ambulatório quer a nível hospitalar, emitindo pareceres e realizando 

reuniões com o intuito de apresentar junto do Ministério da Saúde a posição da Indústria Farmacêutica. 

 

Em particular, é destacado o acompanhamento aquando: (i) da publicação da Portaria n.º 231-A/2014 que 

estabelece os países de referência a considerar, em 2015, para a autorização dos preços dos novos 

medicamentos, bem como para efeitos de revisão anual de preços dos medicamentos; (ii) da publicação do 

Orçamento de Estado para 2015, aprovado pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro, que procedeu, através 

do art. 167.º, a uma alteração do Decreto-Lei n.º 34/2013, de 27 de Fevereiro, que, por sua vez, alterou o 

Decreto-Lei n.º 112/2011, de 29 de Setembro, que regula o regime de preço dos medicamentos. 

 

OE 2015 
 

A APIFARMA acompanhou a Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2015, nos termos da qual se 

estabelece a criação de uma contribuição sobre a Indústria Farmacêutica. Em face das dúvidas jurídicas foram 

solicitados pareceres a um constituicionalista e a um fiscalista. 

 

Atrasos nos Pagamentos 
 

Dia 25 de Fevereiro de 2014 foi realizada uma reunião com os representantes da Comissão Europeia sobre a 

vigência em Portugal do Decreto-Lei nº 62/2013, de 10 de Maio, que transpõe para a ordem jurídica nacional a 

Directiva nº 2011/7/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Fevereiro de 2011, e que estabelece 

medidas contra os atrasos de pagamento nas transacções comerciais. A reunião ocorreu na sequência de uma 

queixa formulada pela APIFARMA junto da Comissão Europeia por inadequada transposição da Directiva para 

o ordenamento jurídico português. 

 

Concursos Públicos  
 

Foram analisados os Cadernos de Encargos de Concursos Públicos para fornecimento de meios de diagnóstico 

in vitro que continham disposições irregulares, potencialmente violadoras dos princípios da proporcionalidade, 

da transparência, da igualdade e da concorrência. Procedeu-se à avaliação dos cadernos de encargos, tendo 

sido enviadas cartas aos Hospitais. 

 

Actividades Deontológicas e de Compliance 
 

Foi realizado no dia 11 de Abril um Workshop sobre o tema “Código Deontológico: As recentes alterações”, 

onde foram analisadas as principais alterações dos Códigos da EFPIA e do Código Deontológico para as Práticas 

Promocionais da Indústria Farmacêutica e para as Interacções com os Profissionais de Saúde e Instituições, 

Organizações ou Associações constituídas por Profissionais de Saúde. Neste Workshop, que contou com a 

participação de representantes do INFARMED, I.P.,  foram igualmente debatidas as recentes alterações às 

regras da transparência e publicidade no Estatuto do Medicamento. 

 

Grupo de Trabalho de Compliance 



 

 

O Grupo de Trabalho de Compliance, em prol do seu objectivo de promoção da aplicação das regras 

deontológicas e legais sobre publicidade dos medicamentos e meios de diagnóstico in vitro entre as empresas 

associadas da APIFARMA, promoveu, em 2014, várias actividades, das quais destacamos:  

 Actualização dos documentos de Perguntas e Respostas sobre a temática de “Eventos Científicos ou 

Educacionais” e “Ofertas a Profissionais de Saúde no âmbito exclusivo da promoção de medicamentos 

e dispositivos médicos in vitro”;  

 Participação em reuniões com o INFARMED, I.P., para apresentação de contribuições quanto à 

implementação de novas funcionalidades para upload de dados na Plataforma de Transparência e 

Publicidade; 

 Apresentação ao INFARMED, I.P., de uma proposta de adaptação da Plataforma de Publicidade e 

Transparência aos requisitos de reporte exigidos pelo Disclosure Code da EFPIA; 

 Elaboração de um novo documento de Perguntas e Respostas sobre Transparência. 

 

IFPMA  
 

Foi realizado o acompanhamento das actividades da IFPMA no grupo de trabalho Code Compliance Network. 

 

EFPIA 
 

Em 2014 foi assegurado o acompanhamento das actividades da EFPIA, em particular no grupo de trabalho 

Compliance Committee. 

 

Em relação à transposição do Disclosure Code da EFPIA para o Código Deontológico da APIFARMA foram 

desenvolvidas, ao longo de 2014, várias acções com o intuito de assegurar o total cumprimento com os 

requisitos definidos por esta Federação Europeia.  

 

Foi enviado à EFPIA, em Abril de 2014, um Memorandum, no qual se fez um exaustivo enquadramento da lei 

portuguesa quanto à matéria da transparência e publicidade, em particular quanto à aplicabilidade do regime 

previsto no art. 159º do Estatuto do Medicamento e a exigência de rigor e transparência introduzida pela criação 

da plataforma de Publicidade e Transparência do Infarmed, I.P. 

 

Foram igualmente enviadas várias comunicações dando conta da evolução do regime da transparência em 

Portugal e defendendo a suficiência no respeito pelas regras do Disclosure Code da EFPIA. 

 

Não obstante as iniciativas levadas a cabo pela APIFARMA em 2014, não se obteve por parte da EFPIA uma 

resposta final quanto à “suficiência” dos critérios da legislação nacional relativamente às exigências de 

transparência do Disclosure Code da EFPIA. 

 

Na última reunião do EFPIA Compliance Committee, em Setembro de 2014, foi referido que o caso dos países 

em que exista legislação nacional será avaliado posteriormente. Foi também referido, várias vezes, que a EFPIA 

não pretende uma duplicação de sistemas de reporte. 

 

Relativamente à aproximação da plataforma da transparência aos requisitos da EFPIA, a APIFARMA tem reunido 

regularmente com o INFARMED, I.P., com vista a sensibilizá-lo para esta temática. 

 

Conselho Deontológico  
 



 

A secção de Uso Humano do Conselho Deontológico reuniu 5 vezes no ano de 2014, durante as quais analisou 

as queixas que lhe foram apresentadas, quer por empresas quer por outras entidades.  

A secção de Veterinária reuniu 3 vezes, durante as quais analisou as queixas que lhe foram apresentadas, quer 

por empresas quer por outras entidades.  

 

Convenção Colectiva de Trabalho 
 

Durante o ano de 2014 a APIFARMA manteve negociações com a Fetese e Cofesint (UGT) e com a Fiequimetal 

(CGTP) sobre as propostas apresentadas pelos sindicatos de alteração da matéria salarial dos Contratos 

Colectivos de Trabalho (CCT) em vigor para a Indústria Farmacêutica. 

 

Foram alcançados dois acordos com os referidos Sindicatos: 

 Acordo com as organizações sindicais FETESE/COFESINT, com revisão do clausulado do CCT, 

publicado no Boletim de Trabalho e Emprego (BTE) nº 24 de 29 de Junho de 2014. 

 Acordo com a organização sindical FIEQUIMETAL, com republicação do texto integral do CCT, 

publicado no Boletim de Trabalho e Emprego nº 29 de 8 de Agosto de 2014. 

 

Código do Trabalho 
 

Foi assegurado o acompanhamento e a participação nas reuniões agendadas pelo Observatório do 

Desenvolvimento das Relações de Trabalho da CIP – Confederação Empresarial de Portugal. 

 

Portefólio de marcas e domínios 
 

Durante 2014, foram registadas as seguintes marcas: 

 Marca nacional nº 521450 - “APIFARMA Saber Investir Saber Inovar - Ciclo de Conferências; 

 Marca nacional nº 521451- “APIFARMA Saber Investir Saber Inovar”; 

 Marca nacional nº 539392 – “Programa Tratar de mim”. 

Foi ainda acompanhado o portefolio detido pela APIFARMA de marcas e domínios, tendo sido renovados alguns 

destes direitos. 

 

 

6. INQUÉRITOS, ESTUDOS E PUBLICAÇÕES 
 

Inquéritos 
 

 Inquérito sobre o “Acesso de novos medicamentos ao mercado” 

 Inquérito PharmaPortugal sobre “Taxas e tipo de documentos requeridos pelo INFARMED no âmbito 

da exportação”  

 Inquérito de “Satisfação e Melhoria do Estudo Salarial da APIFARMA”  

 Inquérito sobre o “Impacto do acesso à inovação” - (Medicamentos aprovados pelo Governo no 

decorrer do Acordo assinado para 2012 e 2013) 

 Inquérito Mensal de Vendas de Medicamentos aos Hospitais do SNS 

 Inquérito mensal das Dívidas Hospitalares – medicamentos e diagnósticos in vitro 

 Inquérito sobre “Estimativa do impacto para o mercado farmacêutico ambulatório e hospitalar com a 

introdução de novos países de referência para 2015” 

 

Estudos   



 

 

 Estudo "O Futuro do Sistema de Saúde Português" com base na metodologia Delphi, incluindo 

workshop de reflexão e artigo para a Revista Portuguesa de Saúde Pública 

 Arranque do estudo de caracterização do Sector para publicação em 2015 

 Análise e monitorização do mercado farmacêutico e dos encargos do SNS 

 Análise do impacto das medidas legislativas inscritas no OGE 2015, com destaque para a taxa sobre a 

Indústria Farmacêutica 

 Análise e estatísticas periódicas do mercado farmacêutico do Medicamento de uso Humano, do 

mercado Veterinário e do mercado dos Diagnósticos in vitro 

 Monitorização das dívidas dos hospitais - Âmbito do Acordo 2014 (Cláusula 6ª – Pagamento das dívidas 

hospitalares) 

 Indústria Farmacêutica em Números 2013 

 Estudo Salarial do Sector Farmacêutico 2014 

 Relatório da presença da APIFARMA nos Meios de Comunicação Social 

Publicações 
 

 “A Indústria Farmacêutica em Portugal – Saber Investir, Saber Inovar 75 Anos” 

 Publicação sobre o Ciclo de Conferências “Saber Inovar, Saber Investir” de 2013 

 Boletim de Conjuntura mensal 

 Ao Longo do Mês 

 E-News diária 

 Destaques da Comunicação Social 

.  

 

 

7. IMAGEM E COMUNICAÇÃO 
 

Assessoria Mediática 
 

Durante o ano de 2014 a APIFARMA obteve 4.890 notícias nos meios de comunicação social, o que totalizou 

um valor de retorno de aproximadamente 32 milhões de euros. 

 

Nas actividades de assessoria mediática concretizadas em 2014, e além das já mencionadas na rubrica relativa 

ao 75º aniversário da APIFARMA, é de destacar a parceria com a rádio TSF para a criação do “Minuto TSF”, que 

permitiu a emissão de uma rubrica diária, com temas e entrevistados selecionados pela APIFARMA, nos 8 dias 

que antecederam cada conferência do Ciclo Saber Investir, Saber Inovar 2014. O Ciclo de Conferências Saber 

Investir, Saber Inovar 2014 foi também assinalado pela imprensa escrita, nomeadamente através de uma edição 

especial do Diário Económico.  

 

É também de salientar a emissão, na RTP Informação, de uma edição mensal do programa “Especial Saúde”, que 

tratou os seguintes temas: 

 Ensaios Clínicos em Portugal; 

 Caracterização do Sector do Diagnóstico in vitro em Portugal; 

 PharmaPortugal / Internacionalização e exportação no sector da Saúde:  

 Doentes - valor do medicamento (2 programas). 

 

Merecem igualmente relevo a cobertura noticiosa da assinatura de um novo acordo entre a APIFARMA e o 

Ministério da Saúde para 2014, em Junho, e para 2015, em Novembro; as entrevistas do Presidente da Direcção 



 

da APIFARMA à TSF, sobre a excessiva demora na aprovação de medicamentos inovadores, à agência Lusa e 

ao Jornal de Negócios relativa aos constrangimentos criados pelas dívidas dos hospitais às empresas 

farmacêuticas, e ao Diário de Notícias e ao Jornal de Negócios sobre a concretização do Sistema Nacional de 

Avaliação das Tecnologias de Saúde em Portugal. Saliente-se ainda o artigo de opinião do Presidente da 

Direcção da APIFARMA na edição especial do Diário Económico, de 3 de Julho, sobre a necessidade de 

promover os ensaios clínicos em Portugal. 

 

Comunicação Interna e com os Associados 
 

Foi assegurada a comunicação interna com as empresas e também através da actualização da Área do Associado 

(Extranet) e do envio das newsletters  electrónicas e  e-News diária (263 envios) e Alertas (48 envios).  

 

Ao longo do ano foi assegurada a monitorização de imprensa – Clipping – através do envio de um e-mail diário 

e feita uma selecção das principais notícias do dia – os destaques do dia (122 envios).  

O boletim Ao Longo do Mês foi também divulgado mensalmente, e retrata, sucintamente, as actividades e 

iniciativas desenvolvidas, enquadradas nas diversas áreas de intervenção. 

 

Em Maio foi lançada a primeira edição do Boletim de Conjuntura, uma nova publicação da APIFARMA, de 

periodicidade mensal, que contém a síntese dos principais indicadores (KPIs) do mercado e da conjuntura 

macroeconómica, política e internacional, e identificação do que de mais relevante aconteceu nas áreas de 

negócio representadas pela APIFARMA. Cada número conta ainda com um “tema destaque” alvo de uma análise 

mais aprofundada, designadamente:  

 “Indústria Farmacêutica em Portugal – Sector Exportador”; 

 “Indústria Farmacêutica em Portugal – Potencial de Inovação”; 

 “Ensaios Clínicos”, “IMI2”;  

 “Conta satélite da Saúde”; 

 “35 anos do SNS”, "Troika e Política do Medicamento"; 

 "Contribuição da Indústria Farmacêutica". 

 

Comunicação Digital 
 

O site da APIFARMA teve um total de 68 mil visitas durante o ano de 2014, correspondendo a aproximadamente 

a 51.400 visitantes únicos e 218 mil visualizações de páginas. 

 

O canal youtube da APIFARMA contou com 21 novos vídeos em 2014, para um total de 106, e registou um total 

de 6.055 visualizações, correspondentes a 18.031 minutos estimados assistidos. 

 

O Simposium Veterinário APIFARMA Online de medicamentos e produtos de saúde animal registou 47.395 

visitas em 2014, correspondentes a 20.221 visitantes únicos e 187.300 visualizações de páginas. Durante o ano 

de 2014 foram introduzidos 35 novos produtos e alterados 349 produtos.  

 

O site Lab Tests Online registou um total de 354.650 visitas em 2014, correspondente a 309.400 visitantes 

únicos e 606.800 visualizações de páginas. 

 

 

8. COMISSÕES ESPECIALIZADAS 
 

APIFARMA OTC 
 



 

Foi desenvolvido e criado um novo logótipo para a Comissão Especializada de Medicamentos de Venda Livre - 

APIFARMA/OTC.  

 

Durante o ano, trabalhou-se e preparou-se o programa nacional de consciencialização da população portuguesa 

para a importância dos cuidados de saúde pessoais, com foco inicial numa utilização responsável dos 

medicamentos- o programa “Tratar de Mim”. Este programa, que se prevê lançar durante o ano de 2015, 

pretende dotar as pessoas de ferramentas que lhe permitam tomar decisões racionais sobre a sua saúde e sobre 

o seu estilo de vida, envolvendo os profissionais de saúde e educadores. O programa “Tratar de Mim” vai dispor 

de uma página web (www.APIFARMA.pt/tratardemim) para download de peças informativas e didácticas 

específicas para o grande público, profissionais de saúde e educadores. Para além disso, contará com materiais 

didácticos a serem distribuídos e divulgados por diferentes canais, estando previstas outras acções coordenadas 

com parceiros institucionais e, ainda, o envolvimento de meios de comunicação interessados na promoção da 

saúde em Portugal.  

 

Foram concluídas as reuniões de trabalho GT APIFARMA/INFARMED I.P., com o objectivo de melhorar a 

comunicação das menções legais obrigatórias na publicidade (enfoque na publicidade de visualização rápida 

como TV e rádio), tornando-a mais eficaz para o doente/consumidor tendo por base as conclusões do estudo 

consumidor apresentado pela APIFARMA e aguarda-se o envio da redacção final da norma.  

 

Foi ainda realizada uma análise comparativa da lista de substâncias activas que vigoram em Portugal 

relativamente ao Reino Unido, Suécia e Dinamarca.  

 

Ao longo do ano foi mantida a articulação e participação nos trabalhos da Associação Europeia de Medicamentos 

de Venda Livre – AESGP.   

APIFARMAVET  
 

Das actividades desenvolvidas, destaca-se a realização do seminário de 19 de Fevereiro sobre “Investigação e 

Inovação em Saúde Animal - Contributo do Mirror Group Portugal “ para apresentação das gap analysis 

realizadas ao longo da actividade do MGP. Especialmente gratificante foi o reconhecimento público do interesse 

dos trabalhos produzidos, manifestado pelo Secretário de Estado da Alimentação e da Investigação 

Agroalimentar, e o seu apelo à manutenção da actividade do Mirror Group. 

 

 PANRUAA - Plano Nacional para a Redução do Uso de Antibióticos nos Animais 

Este tema manteve-se como um dos principais focos de atenção da APIFARMAVet, quer através de integração 

do Grupo de Trabalho constituído no âmbito da DGAV, quer no acompanhamento dos posicionamentos e 

trabalhos desenvolvidos pela IFAH-Europe sobre este tema.   

 

O relatório EPRUMA (Plataforma Europeia para o uso Responsável de Medicamentos em Animais) e a análise 

crítica do relatório ESVAC sobre o consumo de antibióticos em Portugal, bem como monitorização interna do 

consumo de antibióticos, também constituiu objecto de trabalho da Comissão. 

 

 Estatísticas de Mercado  

Foram encetadas acções exploratórias com vista à futura realização de estatísticas sell out , tendo sido 

consultadas  três empresas a operarem no mercado com esta competência, a saber, Consisnet, Cegedim e Act 

One. O projecto prosseguirá em 2015. 

 

 Simposium APIFARMA de Medicamentos Veterinários – aplicação móvel  

Foi produzida uma de APP móvel do Simposium APIFARMA de Medicamentos Veterinários, constituindo-se 

como iniciativa pioneira a nível nacional, porquanto é o único simposium de medicamentos disponibilizado para 



 

tablets e smartphones. Através deste dispositivo, ampliou-se significativamente o espectro de utilização, com 

particular relevância para os Médicos Veterinários de campo e alunos das faculdades de medicina veterinária.  

 

 Assuntos Regulamentares – DGAV  

Foram mantidas as reuniões periódicas do Grupo de Trabalho bi-lateral APIFARMAVet/DGAV, nas quais foram 

tratados os seguintes temas: 

o Dispositivos médico-veterinários; 

o Taxas; 

o Revisão do pacote legislativo dos MUV; 

o Despacho sobre Recolhas; 

o Antibióticos – PANRUAA e Emenda 162; 

o IFAH-Europe (posicionamento sobre Data Protection). 

 

 IFAH-Europe – Relações institucionais  

Durante o ano foi assegurada presença nas reuniões do Comité das Associações Nacionais, Conferência Anual 

e Assembleia-Geral e salvaguardado o alinhamento com as posições estratégicas. 

 

CEMD – Comissão Especializada de Meios de Diagnósticos in vitro 
 

Das actividades de 2014, teve especial relevância a realização, em 15 de Outubro, da conferência “Diagnóstico 

Laboratorial: O Valor na Sustentabilidade e Qualidade em Saúde” que contou com a intervenção de 

governantes, representantes das autoridades regulamentares e parceiros sectoriais. Integrada no ciclo Saber 

Investir - Saber Inovar comemorativo dos 75 Anos APIFARMA, esta conferência teve como matriz geradora o 

estudo Deloitte sobre “O Valor do sector dos Diagnósticos in vitro  em Portugal “. O balanço final deste evento 

foi muito positivo, quer pelo espectro alargado de intervenções e debate que proporcionou, quer pela amplitude 

da divulgação nos meios de comunicação social, sensibilizando para o valor dos DIV como investimento gerador 

de ganhos em Saúde. 

 

 Assuntos Regulamentares  

SiNATS – Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde - No âmbito deste projecto do Ministério da 

Saúde, foi dirigida exposição ao INFARMED com a posição negativa do sector, relativamente à aplicação do 

SiNATS aos Diagnósticos in vitro, evidenciando a impossibilidade de adoptar o mesmo modelo de avaliação 

económica dos medicamentos, ignorando as especificidades das tecnologias envolvidas. Em resultado das 

intervenções realizadas, foi obtido o compromisso do INFARMED de constituir um Grupo de Trabalho 

específico para adaptação do modelo aos Dispositivos Médicos, com a participação de representantes da 

APIFARMA. 

 

 Diabetes 

o Foi mantido o acompanhamento do Programa Nacional para a Diabetes; 

o No fim do ano, as empresas foram surpreendidas com a publicação da Portaria 222/2014 de 4 

de Novembro, introduzindo um novo regime de preços e comparticipações dos reagentes 

(tiras-teste) para determinação de glicemia, cetonemia e cetonúria e as agulhas, seringas e 

lancetas destinadas a pessoas com diabetes, revogando a Portaria 364/2010, de 23 de Junho.  

 

 Comunicação 

o Divulgação do estudo Pitagórica sobre “Percepção das Análises Clínicas” nomeadamente no 

programa Especial Saúde da RTP Informação; 

o Divulgação do estudo Deloitte - Caracterização do Sector do Diagnóstico in vitro em Portugal, 

igualmente tratado no programa Especial Saúde da RTP Informação; 

o Divulgação do estudo Deloitte “ O Valor dos Diagnósticos in vitro em Portugal “; 



 

o Edição de um jornal Saúde Notícias dedicado ao “ Diagnóstico Laboratorial “ distribuído na   

Conferência de 15.10.14. 

  

 Concursos Hospitalares  

Foi mantido acompanhamento jurídico sistemático dos cadernos de encargos de concursos públicos para 

fornecimento de diagnósticos in vitro para detecção de eventuais disposições irregulares e subsequente 

contestação junto dos Hospitais. 

 

 

 Dívidas do SNS 

A CEMD assegurou a integração na monitorização mensal das dívidas do SNS e desenvolvidas acções de 

sensibilização junto do Ministério da Saúde para a insustentável manutenção dos pagamentos em atraso às 

empresas.  

 

Este tema viria a ser integrado na no Acordo celebrado pela APIFARMA com o Governo em 24.06.2014, 

comprometendo-se o”… Ministério da Saúde a desenvolver todos os esforços para continuar a proceder ao 

pagamento da dívida total por fornecimentos hospitalares de meios de diagnóstico in vitro, anteriores a 31 de 

Dezembro de 2012 “ (cláusula 7ª).  

 

 Compliance 

Foi mantido o acompanhamento e representação no Grupo de Trabalho de Compliance para alinhamento com 

as actividades desenvolvidas neste âmbito. 

 

 EDMA - relações institucionais 

Para além da integração nas estatísticas trimestrais europeias CIP/EDMA também foram acompanhadas, 

presencialmente, as principais reuniões periódicas, designadamente do Communications & Public Affairs 

Committee e Assembleia Geral Anual. 

 
 

CEV – Comissão Especializada de Vacinas 
 

A CEV tem desenvolvido a sua actividade associando-se a várias iniciativas da Direcção-Geral de Saúde, 

capitalizando e alavancando o tema da vacinação e o seu contributo para a sociedade ao longo dos anos. Neste 

âmbito destaca-se a sua participação activa no Grupo de Acompanhamento da Gripe, com intervenção  na 

monitorização das Campanhas anuais de vacinação. 

 

Ao longo de 2014 a Comissão realizou um trabalho de análise sobre vários temas relacionados com a vacinação 

(impacto e valor para a sociedade, acesso, dados de cobertura, etc), pretendendo no futuro vir a compilar e 

divulgar as principais conclusões no âmbito de um White Paper, o qual deverá incluir um capítulo apelando à 

intervenção dos principais parceiros do sector - “Call for Action”. 

 

 

9. MOVIMENTO DE SÓCIOS 
 
Em 31 de Dezembro de 2014 a APIFARMA representava 122 associadas das áreas de medicamentos de uso 
humano (inovação, genéricos, medicamentos não sujeitos a receita médica, vacina, produção e exportação) 
I&D, medicamentos veterinários e diagnósticos in vitro. 
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