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Principais ideias de força do diagnóstico

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.
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Propostas estratégicas para a indústria farmacêutica em Portugal

Domínio de tecnologia

Elevado

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

 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

 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)

Alavancar forças do sistema
científico e tecnológico nacional

Estratégia de
desenvolvimento
da indústria
farmacêutica
nacional

Explorar produtos e processos mais
sofisticados

Baixo

 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

Consolidar capacidades existentes
e reforçar orientação exportadora
Preencher lacunas a montante na
cadeia de valor industrial
 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)

Baixo

Elevado
Domínio de mercado
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Roadmaps de ativação dos eixos identificados e key enablers da estratégia

Cada eixo deve ser mobilizado com um roadmap específico que permita mobilizar e
consolidar as capacidades existentes na indústria farmacêutica nacional
Consolidar capacidades Identificar produtos com
existentes e reforçar
dinâmicas relevantes
orientação exportadora

Analisar escalabilidade da
capacidade produtiva instalada

Analisar potencial dos
mercados de destino

Definir produtos prioritários e
pivot players para dinamização
das exportações

Mobilizar players para
identificação e priorização de
áreas estratégicas

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

Mapeamento das redes de I&D
ativas em Portugal e respetivos
modelos de cooperação

Explorar produtos e
processos mais
sofisticados

Estabelecimento de consórcios de players e
seleção de áreas de aposta estratégica

Preencher lacunas a
montante na cadeia de
valor industrial

Identificar API com dinâmicas de
importação relevantes em
Portugal e na UE27

Análise de potenciais fontes de
financiamento complementar

Analisar fatores competitivos
de mercados concorrentes

Desenho e implementação de projetos de
investimento estruturantes

Analisar capacidade de
resposta do tecido produtivo
nacional

Definição de produtos
prioritários para substituição
de importações

Key Enablers 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

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

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)

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

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)

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
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