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Workshop B: “Medicamento” 

 

Memorando 

 

Moderador: Manuel Delgado | Secretário de Estado da Saúde 

Relatores: Dr. Rui Vilar e Prof.ª Fátima Ventura | Direção de Avaliação de Medicamentos do INFARMED, I.P. 

Participantes: 

Organização Nome 

BIAL, PORTELA & CA., S.A.  1. Dr. António Portela | CEO 
2. Dr. João Neves | Administrador  

BLUEPHARMA - INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA, S.A. 

3. Dr. Paulo Barradas Rebelo | CEO 

GENERIS - FARMACÊUTICA, S.A. 4. Dr. Paulo Lilaia | CEO 

LABESFAL - LABORATÓRIOS 
ALMIRO, S.A.  

5. Dr. Miguel Vigeant Gomes | Diretor para Portugal e Espanha 
nas áreas científica, regulamentar e de qualidade  

LABORATÓRIO MEDINFAR - 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS, S.A. 

6. Dr. João Almeida Lopes | Presidente APIFARMA 

LABORATÓRIOS AZEVEDOS - 
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, S.A.  

7. Dr. Thebar Miranda | Presidente 

TECNIMEDE - SOCIEDADE 
TÉCNICO-MEDICINAL, S.A.  

8. Dr.ª Maria do Carmo Neves | CEO 
9. Dr. António Donato | Administrador 

 

O Dr. Manuel Delgado começou por referir-se ao medicamento como um bem essencial para o 

desenvolvimento económico versus a racionalidade na sua utilização e a procura do preço mais baixo. Efetuou 

em seguida uma breve caracterização das empresas e do mercado farmacêutico nacional. 
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As empresas farmacêuticas correspondem a 1% do total das empresas portuguesas (3500 empresas), 3% do 

volume de negócios, 1% de empregados de toda a atividade económica, geram 3,6 vezes mais volume de 

negócios que a média das empresas em Portugal, o que significa que têm projeção do volume de negócios, 

têm 1,6 vezes mais empregados que a média das empresas portuguesas e uma rentabilidade dos capitais 

próprios de 12% (média 8 %) que permite uma sustentabilidade do sector. 

Na cadeia de valor, entre os diversos players a indústria representa apenas 4%, 11% do volume de negócios e 

14% do emprego no setor. A APIFARMA tem 141 empresas associadas sendo a maioria de pequena dimensão. 

Na última década a indústria nacional aumentou em 11% o número de medicamentos, em 7,5% o número de 

apresentações e a quota de MSRM versus MNSRM diminuiu devido a intervenção do Estado (a quota de MNSRM 

aumentou de 6% para 10%). O mercado total teve uma diminuição de 20% na última década devido a uma 

política de baixa de preços com uma redução de cerca de 22% nos preços dos medicamentos no ambulatório 

e 0,9% na última revisão de preços. Os encargos do SNS diminuíram 28% entre 2010 a 2015 no ambulatório e 

aumentou 0,6% no mercado hospitalar, estando 76% do mercado ambulatório alocado ao estado e apenas 1% 

aos subsistemas de saúde e o restante ao mercado livre. O consumo de genéricos aumentou de 48% para 62% 

entre 2010-2015, o que fez aumentar o mercado concorrencial. 

O saldo da balança comercial melhorou significativamente na última década, com um aumento de 

aproximadamente 80% exportações (de 500 milhões euros para 1000 milhões de euros). Em 2015 as 

exportações constituíram 40% da balança comercial. As importações aumentaram mas menos do que as 

exportações registando-se, por isso, um saldo e uma evolução positiva. 

O Dr. Manuel Delgado referiu-se em seguida ao investimento em investigação e desenvolvimento, o qual teve 

um aumento de 25% nos últimos 6 anos, não tendo contudo grande expressão europeia. Registou 

adicionalmente que 90% da investigação é efetuada pelas empresas e 10% pelas universidades. Observa-se 

que a investigação e desenvolvimento está muito virada para a biotecnologia e para a medicina personalizada, 

áreas apoiadas pelo IMI que no entanto implicam outras ferramentas mesmo na área dos ensaios clínicos, a 

qual é prioritário desenvolver. É cada vez maior a pressão que existe sobre o custo do medicamento impõe a 

adoção de estratégias mais custo-efetivas no desenvolvimento e que sejam mais benéficas para os doentes. 

Referindo-se à discussão que se pretende promover com o presente workshop notou que a tendência para a 

exportação é positiva, contudo há que perceber que caminho tem sido seguido de maneira a manter a 

tendência atual de crescimento. O mercado nacional não tem tendência para crescer desmesuradamente em 

virtude da política de genéricos e do controlo do receituário. Por outro lado a biotecnologia vai criar no 

futuro próximo outra dinâmica, apesar de mais difícil. É necessário saber de que forma o Ministério da Saúde 

e o AICEP podem apoiar as empresas em promover a sua diferenciação e a identificação de quais os países de 

destino para promoção das exportações. 

O Dr. Paulo Lilaia reconhecendo a importância das exportações categorizou-as em duas categorias com 

relevância muito distinta para a economia. As exportações propriamente ditas e as exportações paralelas 

(exportações para a União Europeia de medicamentos colocados no mercado nacional face ao baixo preço 

praticado em Portugal). Estas últimas, embora contribuam para o valor global das exportações, não criam 

valor económico efetivo a longo prazo (por exemplo não criam emprego) e são responsáveis pela criação de 
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apenas alguma economia. Além disso podem criar mesmo alguns constrangimentos no abastecimento 

nacional. O crescimento das exportações deve assentar antes na produção nacional para exportação para os 

PALOPs, Médio Oriente, Norte de África e alguns países Europeus. 

Foi feita referência à aquisição da Generis pela empresa indiana Aurobindo, que tem o objetivo de criar um 

hub industrial (aumentando do espaço fabril de 10.000 para 100.000 m2) para se tornar um grande exportador 

em toda a Europa, o que impulsionará o aumento da produção industrial nacional. O Dr. Paulo Lilaia 

caracterizou a visão que o investidor estrangeiro tem sobre o país como sendo um país com alguma 

estabilidade, mais moderno do que o esperado e com mais facilidade de comunicação em inglês do que outros 

países. Identificou adicionalmente a tecnologia como um factor para o interesse exterior na produção 

nacional, sendo este tanto maior quanto maior for a incorporação de tecnologia. A Aurobindo decide em final 

de Julho se o projeto fica em Portugal e caso se confirme deverá ter início de produção em janeiro de 2019. 

Sobre o supra referido projeto identificou o Estado, AICEP e Câmaras Municipais como um bons parceiros na 

medida em que demonstre apoio, empenho, interesse e fundamentalmente proporcione resposta no timing 

adequado para a aprovação deste tipo de projetos. 

O Dr. Miguel Vigeant Gomes distinguiu entre o investimento na atividade industrial da Labesfal (Fresenius), 

que continua a existir, com novas unidades industriais planeadas, e a diminuição do investimento em Portugal 

na atividade comercial. 

Identificou como factor positivo em relação a outros países a facilidade de contacto com as instituições do 

Estado. Quanto ao apoio à indústria farmacêutica notou a necessidade de revisão dos aspetos regulamentares 

que dependem do Infarmed, como o preço dos medicamentos em Portugal que condiciona o preço nos outros 

países e a revisão dos processos atuais com o objetivo de serem libertados meios para o apoio ao investimento 

e a melhoria da capacidade de resposta dos serviços. Ainda quanto ao apoio à indústria referiu-se à taxa 

extraordinária sobre a indústria farmacêutica, iniciada como uma taxa extraordinária mas que se está a tornar 

permanente, associando-a a uma imagem para o exterior de que o país não pretende apoiar a indústria 

farmacêutica. Considera que nestas questões o Ministério das Finanças deveria também ser parceiro. 

Levantou ainda a questão que em muitos casos 100% da produção de medicamentos de uma empresa é 

destinada à exportação ficando depois os doentes portugueses sem medicamentos. 

O Dr. Paulo Barradas Rebelo reconheceu que em Portugal existe sensibilidade para o apoio à atividade da 

indústria farmacêutica que tem beneficiado de todas as medidas. Sobre a atividade comercial, o preço do 

medicamento que decorre dos critérios de formação de preços impossibilita a colocação de medicamentos 

genéricos no mercado português face ao custo de desenvolvimento destes medicamentos (entre 1 a 5 milhões 

de euros). 

Dando conhecimento que a Bluepharma exporta 86% da sua produção para a União Europeia, identificou como 

uma condicionante ao desenvolvimento industrial a regulação sobre patentes na União que considera violação 

de patente o fabrico industrial para stockpiling. Esta situação condiciona um atraso na colocação no mercado 

de medicamentos genéricos produzidos por empresas com fabrico europeu, relativamente a empresas com 

fabrico em países terceiros que podem produzir industrialmente o medicamento disponibilizando-o no 

mercado europeu de imediato no dia seguinte ao da caducidade da patente. Este contexto constitui 



 

4 

simultaneamente uma limitação de concorrência com países terceiros e um incentivo à instalação de fábricas 

no exterior da União Europeia. Uma vez instalado o processo de produção em país terceiro este permanece 

no exterior da União Europeia. Compreendeu-se que esta questão apenas pode ter solução ao nível da União 

Europeia. Ainda sobre os medicamentos genéricos referiu que a produção de genéricos corresponde a 50% do 

total de medicamentos produzidos pela indústria farmacêutica.  

Por último, o Dr. Paulo Barradas Rebelo fez notar que a indústria farmacêutica localiza-se em geral em 

pequenos países, identificando como exemplos Malta, Irlanda, Bélgica, Suíça e Porto Rico nos Estados Unidos 

da América. 

O Dr. António Portela começou por referir que existe na União Europeia um superavit de exportação de 

medicamentos e efetuou uma comparação entre o volume de exportações do mercado português e os dos 

mercados espanhol (11 mil milhões) e italiano (superior a 20 mil milhões), países onde diversas empresas 

multinacionais têm centros de investigação. A ambição para o mercado português deveria ser não o de 

aumentar a exportação na ordem dos milhões mas dos mil milhões de euros. 

Considerando ser necessário criar condições para a colocação de medicamentos no mercado, apontou como 

relevante do exemplo espanhol a atribuição ao medicamento de um preço de valor acrescentado quando a 

produção do medicamento é nacional. No preço do medicamento deveria ser considerado o valor 

acrescentado para a economia, como o emprego, exportações e impostos, sendo efetuado um tratamento 

diferenciado analisando empresa a empresa qual a sua mais-valia. Espanha e Itália aplicam uma política de 

dual pricing. O financiamento da saúde terá que ser efetuado por meio do crescimento económico 

proporcionado pela indústria farmacêutica, canalizando os recursos gerados para o financiamento do 

ministério da saúde. Quanto a este aspeto manifestou preocupação pela possibilidade de o problema de 

sustentabilidade do SNS se colocar novamente, não sendo possível à indústria farmacêutica sustentar um 

novo corte à semelhança do efetuado no período de crise económica. É necessária uma visão económica do 

medicamento que não é possível no ministério da saúde que olha para a indústria farmacêutica apenas como 

fornecedor. Apontou adicionalmente como essencial para Portugal se tornar mais atraente à indústria 

multinacional, a celeridade de processos ao nível do INFARMED, AICEP e licenças camarárias. Os investidores 

em Portugal não têm que ser só indústrias portuguesas mas também outras que não o sendo já estão em 

Portugal há muito tempo. O Investimento deverá ter como objetivo o aumento das exportações. 

Referiu ainda que os novos medicamentos são mais caros e destinados a populações com maior tempo de vida 

pelo que os custos do SNS vão aumentar no futuro. É, por isso, necessário saber como financiar este custo. 

As empresas têm uma fórmula, a de que a indústria farmacêutica deve ser visto como parceiras do SNS num 

contexto que deve envolver Ministério da Saúde, Economia e Finanças. As empresas que investem em 

Portugal, e mesmo as empresas multinacionais que têm grandes investimentos no país (ex. Aurobindo, 

Fresenius, Hikma) devem ser apoiadas. 

A Dr.ª Maria do Carmo Neves é de opinião que a indústria farmacêutica nacional, que considera ser 

heterogénea, teve uma atitude de ajustamento à descida de preço dos medicamentos. A estes cortes que 

chegaram a um limite de rentabilidade acrescem os custos de contexto que são em Portugal 22% superiores 

aos existentes em Espanha. Classificou a indústria farmacêutica em Portugal em dois tipos: as empresas 

multinacionais que há tiveram fabrico em território nacional porque tiveram benefícios mas que agora só têm 



 

5 

representação tendo-se deslocado para outros países com política de monofabrico; e as empresas nacionais 

produtoras e exportadoras, muitas delas entretanto adquiridas com perda de independência e de cérebros. 

As empresas produtoras tiveram que se adaptar em virtude da crise económica e da descida do preço dos 

medicamentos. O preço do medicamento é importante para as empresas e a contínua descida não pode ser 

prolongada porque compromete a rentabilidade e a produção de novos produtos. O investimento da indústria 

farmacêutica internacional em Portugal que ocorreu no passado deveu-se ao preço e à comparticipação de 

medicamentos (elemento positivo). As empresas nacionais têm um investimento anual de atualização de 

tecnologia que é necessário suportar; são empresas com tecnologia de ponta e por isso exportam para a União 

Europeia e os Estados Unidos da América. No futuro as moléculas produzidas por biotecnologia, as quais têm 

um investimento caro, substituirão as moléculas mais simples utilizadas atualmente. Mencionou ainda a 

publicação a 1 de junho do despacho n.º 4777/2017 conjunto das Finanças, Saúde e Economia criando o Grupo 

de Trabalho para o desenvolvimento da Indústria Farmacêutica em Portugal, esperando que os seus 

constituintes consigam de facto atingir este objetivo. 

O Dr. Thebar Miranda considerou um constrangimento à indústria nacional o peso em demasia do Ministério 

da Saúde versus a perspetiva de que a indústria farmacêutica se trata de uma atividade económica e não de 

uma fonte geradora de custos. As economias na saúde foram feitas sobre o medicamento, tendo que existir 

um entendimento diferente que torne a indústria farmacêutica nacional mais competitiva, diferenciada, 

geradora de mais-valias e proporcione um ambiente mais favorável. O Infarmed deve, quanto a este aspeto, 

apoiar mais na facilitação da capacidade de resposta. No que se refere a apoios, a indústria farmacêutica 

portuguesa é constituída por microempresas europeias, contudo são classificadas em Portugal como médias 

e grandes empresas o que dificulta o acesso a fundos. O mercado português é demasiado pequeno para 

crescimento das empresas. As empresas veem a exportação como forma de investir mas deve também ser 

vista como modo de desenvolvimento. 

O Dr. João Almeida Lopes referiu que existe em Portugal um subfinanciamento da saúde, em contraciclo 

com a OCDE, que se reflete nos agentes económicos. Na cadeia de valor a diminuição do preço dos 

medicamentos afetou a indústria farmacêutica, os distribuidores, as farmácias e o acesso a medicamentos 

que são exportados devido ao seu baixo preço observando-se rateio de medicamentos nas farmácias nacionais. 

O ministério da saúde legisla, compra e financia. Todo o sistema está balanceado para o corte de despesa, 

baixando os preços ou não comparticipando, estando em falta a economia. Além disso considera que se deve 

liberalizar o preço dos medicamentos que não são comparticipados. A ação do Infarmed foi e está focada na 

diminuição da despesa. No seu plano estratégico deve estar a retirada de todos os custos de contexto, de 

modo a promover o fabrico nacional dos medicamentos que se importam e facilitar a exportação. Neste 

aspeto, é essencial o reconhecimento mútuo com a FDA relativo às capacidades inspetivas do Infarmed na 

atribuição de certificados de boas práticas de fabrico das empresas portuguesas (Joint Audit Programme 

entretanto já iniciado com avaliação do Infarmed). É necessário um mind set diferente, separando a saúde 

da economia, por exemplo centralizando o preço no ministério da economia criando independência na sua 

atribuição. Os cortes devem ser efetuados na saúde e não nos agentes económicos o que acaba por dificultar 

o seu desenvolvimento. 
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Sobre a atração de investimento externo o Dr. João Almeida Lopes é de opinião que existe uma sobre 

capacidade da indústria farmacêutica mundial pelo existirá um reduzido interesse em construir novas fábricas 

em Portugal e que não contribui para a atração de investimento a não aprovação de processos com celeridade. 

O Dr. Paulo Lilaia manifestou concordância com a elaboração de contratos com a indústria farmacêutica em 

que seja analisado o que cada empresa acrescenta em valor, a produção nacional, o emprego, a inovação, o 

investimento em ensaios clínicos e em investigação e desenvolvimento que a empresa pretende efetuar. 

Considerou positivo o último acordo com a APIFARMA que permite o abatimento dos investimentos produtivos 

à taxa sobre a indústria farmacêutica. 

O Dr. António Donato referiu que os economistas da saúde em Portugal separam do preço do medicamento 

a incorporação da economia mas que Espanha e Itália consideram a contribuição da empresa na economia 

para a formação do preço. Considera que os opinion makers têm sido contrários à política industrial e 

económica e não devem ter a ver com a política do medicamento. Deu como exemplo os EUA em que 16% do 

PIB é destinado à saúde mas são o país que mais exporta no mundo. Mencionou ainda que as empresas que 

mais contribuem para investigação e desenvolvimento em Portugal são empresas farmacêuticas. 

 

Conclusões 

 Há uma dualidade do estado na sua relação com a indústria farmacêutica sendo simultaneamente um 

estado cliente da indústria e que tem que controlar os custos e um estado que tem também que 

ajudar as empresas farmacêuticas a crescer.  

 O SNS deverá não só controlar a despesa mas divergir os custos para a aquisição de medicamentos 

novos que são mais dispendiosos. 

 A indústria farmacêutica produz valor acrescentado para a economia, não é apenas um fornecedor 

do sistema de saúde.  

 A capacidade tecnológica das empresas nacionais é um factor de interesse para o investimento 

externo, sendo este tanto maior quanto maior a incorporação de tecnologia. 

 O aumento de exportações deve ser alcançado através da produção para exportação, não 

interessando o seu aumento através das exportações paralelas que têm um valor económico muito 

reduzido e criam problemas de acesso ao medicamento. 

 Devem existir mecanismos paralelos que permitam apoiar as empresas que mais investem com uma 

carga fiscal diferente e permitir preços mais competitivos, já que o preço nacional do medicamento 

é relevante para a sustentabilidade das empresas e condiciona o preço que pode ser obtido nos 

mercados de exportação. Possibilidade de dual pricing, à semelhança de outros países (como Espanha 

e Itália). 

 O reconhecimento da vigilância sanitária efetuada por Portugal é essencial para as exportações.  
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Recomendações 

 Visão 

 

1) Separação dos papéis do ministério da saúde e do ministério da economia, na perspetiva, 

respetivamente, em relação à indústria farmacêutica, de fornecedor e de agente com valor 

acrescentado para a economia. 

2) Constituição de um grupo de trabalho que apoie a criação de vias verdes para a indústria 

farmacêutica na perspetiva desta indústria como geradora de valor para a economia 

portuguesa. 

 

 Planeamento 

 

3) Criação de um pequeno grupo de trabalho para dirimir o estado consumidor versus o estado 

dinamizador (relatório em 30-60 dias), com o objetivo de que o sector do medicamento possa 

ser considerado estratégico para a economia nacional sem deixar de atender à 

sustentabilidade do SNS. Neste grupo devem integrar elementos do Ministério da Saúde, 

Infarmed, Ministério da Economia – AICEP e da indústria farmacêutica. 

4) Desenvolvimento pelo Infarmed de um plano estratégico para suprimir todos os custos de 

contexto das exportações e promover a incorporação de produção na indústria farmacêutica 

nacional 

5) Aumento do apoio para que os projetos sejam aprovados e implementados no timing 

adequado, melhorando a resposta dos serviços do Estado. 

 

 Credibilidade externa 

 

6) Continuação da atividade de diplomacia junto de países terceiros para o reconhecimento do 

sistema regulamentar farmacêutico Português, sendo exemplos as ações desenvolvidas pelo 

Infarmed e o reconhecimento mútuo de boas práticas de fabrico pela FDA. 

 

 Sustentabilidade 

 

7) Incorporação do valor económico gerado pelas empresas na fixação do preço dos 

medicamentos, estabelecendo contratos programa que considerem, por exemplo, o facto de 

a produção ser nacional, o emprego, o valor que a empresa pretende investir em ensaios 

clínicos e em investigação e desenvolvimento (trade-off entre controlo de despesa em saúde 

e o desenvolvimento da economia).  

8) Liberalizar o preço dos medicamentos que não são comparticipados e descomparticipar 

medicamentos com preço significativamente muito baixo. 


