CONGRESSO NACIONAL DA DISTRIBUIÇÃO FARMACÊUTICA
AGENDADO PARA 4 DE ABRIL, EM LISBOA
A ADIFA - Associação de Distribuidores Farmacêuticos será a anfitriã deste evento dedicado
aos principais temas da distribuição de medicamentos e de outros produtos de saúde e que
terá como mote “O elo vital no circuito farmacêutico”

Lisboa, 6 de março de 2019 – O Centro Cultural de Belém acolhe, no próximo dia 4 de abril, o
Congresso Nacional da Distribuição Farmacêutica – O elo vital no circuito farmacêutico,
organizado pela ADIFA - Associação de Distribuidores Farmacêuticos.
Focado na atividade da Distribuição Farmacêutica de Serviço Completo e no panorama atual da
cadeia de distribuição do medicamento e dos demais produtos de saúde, este Congresso
apresentará a debate o paradigma atual do setor, numa perspetiva económico-financeira e da
sua relevância para a população portuguesa. Debatendo a importância dos distribuidores
farmacêuticos de serviço completo, enquanto agentes de saúde pública e detentores de um
papel dinamizador na economia nacional, o encontro debruçar-se-á também, em simultâneo,
nas novas tendências e oportunidades do setor.
Este evento contará, ainda, com a apresentação pública do estudo “Caracterização e impacto
da Distribuição Farmacêutica em Portugal”, que visa transmitir uma visão aprofundada do setor
em Portugal, assim como o seu valor acrescentado para todo o circuito do medicamento e
sociedade em geral.
“A Distribuição Farmacêutica é o elo vital do circuito do medicamento. Não temos dúvidas de
que a Distribuição Farmacêutica de Serviço Completo, sinergicamente com os restantes
stakeholders do circuito farmacêutico, desempenha uma atividade essencial para o direito
constitucional à saúde, contribuindo para a saúde pública através da disponibilização do
medicamento certo, no local certo, no momento certo para o cidadão certo. Este Congresso, que

contará com a apresentação de um estudo setorial, pretende relevar o nosso valor acrescentado
para o setor farmacêutico e sociedade”, comenta Diogo Gouveia, Presidente da Direção da
ADIFA.
“A nossa capacidade de corresponder de forma eficiente aos desafios que o setor impõe,
inerentes à evolução das cadeias logísticas e às diferentes necessidades da população, é
fundamental e amplamente reconhecida.”, conclui.
O programa do Congresso Nacional da Distribuição Farmacêutica - O elo vital no circuito
farmacêutico, está dividido em dois momentos principais, com a agenda da manhã dedicada à
análise das tendências e prognósticos do mercado português e europeu e também à
apresentação do estudo setorial de caracterização do setor. Já a tarde será dedicada a painéis
que irão explorar as novas tendências, desafios e oportunidades para os distribuidores
farmacêuticos, o valor acrescentado da disrupção digital no circuito logístico e, ainda, as formas
de potenciar a mais-valia da Distribuição Farmacêutica de Serviço Completo (full-line) a curtomédio prazo.
As inscrições encontram-se abertas e mais informações sobre o Congresso podem ser
consultadas em www.cndf2019.com.

Conheça o programa do Congresso Nacional da Distribuição Farmacêutica – O elo vital no
circuito farmacêutico*:
09h00 – 09h30 | Receção e credenciação dos participantes
09h30 – 09h50 | Sessão de abertura
Diogo Gouveia, Presidente da ADIFA – Associação de Distribuidores Farmacêuticos
Ana Paula Martins, Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos
Marta Temido, Ministra da Saúde*
09h50 – 10h30 | European and Portuguese market overview: Outlook, market prognosis and trends
Per Troein, Vice-President Strategic Partners IQVIA
10h30 – 11h00 | Coffee-break
11h00 – 13h30 | Estudo “Caracterização e impacto da Distribuição Farmacêutica em Portugal”
Moderador: João Moleira, Jornalista SIC
Apresentação pública do estudo
Carlos Cruz, Partner na Deloitte Consultores
Debate “A Distribuição Farmacêutica enquanto elo vital: ameaças, desafios e
oportunidades”
Diogo Gouveia, Presidente da ADIFA – Associação de Distribuidores Farmacêuticos
Paulo Duarte, Presidente da Associação Nacional das Farmácias
João Almeida Lopes, Presidente da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica*
Carlos Cruz, Partner na Deloitte Consultores

Debate “A Distribuição Farmacêutica enquanto elo vital: a visão dos decisores
políticos”
Maria Antónia Almeida Santos, Deputada à Assembleia da República do PS
Ricardo Baptista Leite, Deputado à Assembleia da República do PSD
Representante do Grupo Parlamentar do CDS-PP*
13h30 – 15h00 | Pausa para almoço
15h00 – 15h30 | Full-Service Pharmaceutical Distributors: a new approach for the future
Martin FitzGerald, Deputy Director General of GIRP
15h30 – 16h00 | Indústria 4.0: o valor acrescentado da disrupção digital no circuito logístico
A definir
16h00 – 16h30 | Coffee-break
16h30 – 17h45 | Horizonte 2030: potenciar a mais-valia da Distribuição Farmacêutica de Serviço
Completo
Moderador: Rui Carrington, Diretor da ADIFA - Associação de Distribuidores
Farmacêuticos
Painel de debate
Rui Ivo, Vice-Presidente do Conselho Diretivo do INFARMED, I.P.
Ema Paulino, Membro da Direção Nacional da Ordem dos Farmacêuticos
João Madeira, Presidente da Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e
Biossimilares
Óscar Gaspar, Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada
Sofia Crisóstomo, Coordenadora do Projeto “MAIS PARTICIPAÇÃO, melhor saúde”
17h45 – 18h00 | Conclusões do Congresso Nacional da Distribuição Farmacêutica
Nuno Cardoso, Secretário-Geral da ADIFA - Associação de Distribuidores Farmacêuticos
18h00 – 18h30 | Sessão de encerramento
Diogo Gouveia, Presidente da ADIFA – Associação de Distribuidores Farmacêuticos
Maria do Céu Machado, Presidente do Conselho Diretivo do INFARMED, I.P. *
José Inácio Faria, Deputado ao Parlamento Europeu

*A confirmar
Sobre a ADIFA
A ADIFA é uma associação sem fins lucrativos que representa distribuidores farmacêuticos de serviço completo, tendo
como missão a defesa dos seus interesses comuns – a nível político, empresarial e económico -, a colaboração com
as Autoridades e diversos stakeholders da Saúde, e a promoção da saúde pública dos cidadãos portugueses – através
da procura constante de melhores soluções logísticas e serviços aplicados à distribuição de medicamentos e produtos
farmacêuticos -, desenvolvendo todas as diligências necessárias para o progresso dos seus associados e,
consequentemente, do setor da saúde.
Visite o site www.adifa.pt para saber mais sobre a ADIFA.

Para mais informação contacte:
Alexandra Queiroz | alexandra.queiroz@beeineditus.pt | 912 275 554
Joana Cunha | joana.cunha@beeineditus.pt | 914 661 137
www.beeineditus.pt

