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SOBRE A ADIFA
A Associação de Distribuidores Farmacêuticos (ADIFA) é uma
associação sem fins lucrativos, constituída formalmente no
dia 21 de fevereiro de 2017, que representa os distribuidores
por grosso de medicamentos full liner.
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O COMPROMISSO DA ASSOCIAÇÃO
Elevados padrões
de SEGURANÇA,
EFICIÊNCIA e QUALIDADE
da cadeia logística
e, consequentemente,
dos medicamentos e
produtos de saúde

DISPONIBILIZAÇÃO
dos medicamentos certos,
nos locais certos,
ao tempo certo

PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA
Abastecimento
CONTÍNUO
do mercado
nacional

DESENVOLVIMENTO
da cadeia de
distribuição

Fornecimento de
SERVIÇOS de valor
acrescentado para o
Sistema de Saúde

SETOR GROSSISTA
A ADIFA pretende contribuir para o desenvolvimento do setor da saúde, partilhando a sua visão para o setor, que assenta nos
seguintes princípios:

Definição de uma ESTRATÉGIA a longo prazo para a Saúde
em Portugal (política orçamental plurianual
e investimento progressivo), perspetivando
um desenvolvimento sustentado do setor

VALORIZAÇÃO da cadeia
de Distribuição Grossista Full liner

Construção de PONTES DE COLABORAÇÃO entre
o setor privado e o Serviço Nacional de Saúde
(Sistema Nacional de Saúde)

Desenvolvimento e atualização das
Boas Práticas de Distribuição
de medicamentos e produtos de saúde

SETOR GROSSISTA
Setor moderno, promotor da economia nacional e de um constante investimento em capital humano diferenciado.
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Cada 1€ investido pelo setor grossista full liner
contribui em 2,01€ para a economia nacional
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1,94 Postos
de trabalho

Cada posto de trabalho criado pelo setor grossista full liner
contribui em 1,94 postos de trabalho para a economia nacional
Fonte: EUROSTAT, IPF research 2016 (Six key European Markets - France, Germany, Italy, Spain, the Netherlands and the UK)

SETOR GROSSISTA
Progressiva evolução tecnológica e dos processos logísticos, resultando em elevados níveis de eficiência e qualidade de
serviço.
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Distribuição Direta
~99,4 mil milhões de transações
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Distribuição através de Grossistas full liner
~795,6 milhões de transações
Fonte: EUROSTAT, IPF research 2016 (Six key European Markets - France, Germany, Italy, Spain, the Netherlands and the UK)

Serviço de distribuição de medicamentos RÁPIDO, EFICIENTE e de
CONFIANÇA.
Circuito de distribuição SEGURO, assegurando um armazenamento
de QUALIDADE, adaptado às necessidades de conservação específicas,
e uma RECOLHA eficiente de produtos não conformes.
POUPANÇAS, com base em economias de escala, assegurando uma
distribuição frequente e com menor custo para os stakeholders.

A ADIFA EM NÚMEROS
(Dados congregados dos Associados, em 2016)
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Contentores da
VALORMED recolhidos

Kits de seringas entregues
por mês*
*Dados referentes a 2017

VALOR ACRESCENTADO DA DISTRIBUIÇÃO GROSSISTA FULL LINER

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
- Principal FINANCIADOR, através da aquisição
direta dos medicamentos e produtos de saúde
- Prestação de um serviço eficiente de RECOLHA
de produtos não conformes

CIDADÃO

FARMÁCIA COMUNITÁRIA
- POUPANÇA, assegurando um serviço de distribuição
centralizado, frequente e com menor custo que outras
alternativas
- Serviço de distribuição RÁPIDO, EFICIENTE e de CONFIANÇA

SOCIEDADE

- Abastecimento CONTÍNUO a nível NACIONAL de medicamentos

- SERVIÇOS de valor acrescentado para o Sistema de Saúde

- Circuito de distribuição SEGURO, assegurando um armazenamento
de QUALIDADE, adaptado às necessidades de conservação
específicas

- Contribuição para a ECONOMIA nacional e criação de emprego

- DISPONIBILIZAÇÃO do medicamento certo, no local certo, ao
tempo certo

- PROMOÇÃO da Saúde Pública

- Promoção da sustentabilidade ambiental, através da
gestão de resíduos de embalagens e medicamentos fora de uso

Av. da República 50 - 2º Piso
1050-196 Lisboa • Portugal
e-mail: geral@adifa.pt
tel.: +351 211 229 154

www.adifa.pt

