
 

 

 

ADIFA REAFIRMA REPRESENTAÇÃO NO PANORAMA EUROPEU DA 

DISTRIBUIÇÃO FARMACÊUTICA 

 

GIRP elege um novo presidente, Bernd Grabner, que sucede a René Jenny, que liderou a 

Associação Europeia durante 14 anos. Rui Carrington, Diretor da ADIFA, volta a integrar o 

Board do GIRP, em representação dos Small & Medium Countries  

 

Lisboa, 6 de junho de 2019 – Rui Carrington, Diretor da ADIFA – Associação de Distribuidores 

Farmacêuticos, foi reeleito para o Board do GIRP – European Healthcare Distribution 

Association, para um mandado que decorrerá durante os próximos dois anos. O Diretor da 

ADIFA integra o grupo dos países de pequena e média dimensão do Board da Associação 

Europeia. 

“É uma honra continuar a fazer parte do Board do GIRP, em representação da ADIFA. É 

fundamental apoiar o GIRP no seu trabalho de representação do setor da distribuição 

farmacêutica de serviço completo que, em toda a Europa, desempenha um serviço de interesse 

público absolutamente vital para a sociedade. No dia-a-dia, a distribuição farmacêutica de 

serviço completo é responsável por garantir um fornecimento atempado e adequado de 

medicamentos e outras tecnologias de saúde aos milhares de pontos de dispensa espalhados 

pelo continente Europeu”, comenta Rui Carrington.  

“O GIRP representa as associações nacionais de 33 países europeus e congrega mais de 750 

distribuidores farmacêuticos de serviço completo, responsáveis por distribuir anualmente cerca 

de 15 mil milhões de medicamentos e tecnologias de saúde. Estes agentes são o elo vital do 

circuito farmacêutico, essenciais para os níveis de acessibilidade às tecnologias de saúde que 

hoje conhecemos”, conclui. 



 

 

Durante a eleição que decorreu no 60th GIRP Annual Meeting & Conference (AMC), evento anual 

que reuniu em Estocolmo, Suécia, os principais intervenientes da Distribuição Farmacêutica a 

nível Europeu, o GIRP ficou ainda a conhecer o seu novo Presidente. O austríaco Bernd Grabner 

sucede, assim, a René Jenny, passando a liderar a organização representativa dos Distribuidores 

Farmacêuticos de Serviço Completo a nível Europeu. A Associação conta com quase meio século 

de história, tendo vindo a evidenciar o trabalho desenvolvido por distribuidores farmacêuticos 

em prol da sociedade, junto de decisores políticos europeus e com o objetivo de sensibilizar para 

os temas mais relevantes, quer sejam desafios, oportunidades ou prioridades do setor da 

distribuição farmacêutica. 

Por iniciativa da ADIFA, Portugal prepara-se para receber em 2021, durante a presidência 

portuguesa do Conselho Europeu, a 62nd GIRP Annual Meeting & Conference, que reunirá no 

nosso país os líderes do setor farmacêutico e da saúde para debater os desafios e prioridades 

da cadeia de abastecimento do medicamento e das tecnologias de saúde, a nível europeu. 

 

Sobre a distribuição farmacêutica de serviço completo 

Atividade que desempenha um serviço de interesse público essencial ao assegurar, várias vezes ao dia, um fornecimento 

atempado às farmácias em qualquer localização geográfica, com elevados índices de satisfação, sem exceção ou 

diferenciação, permitindo que a população disponha de elevados níveis de acesso às tecnologias de saúde. Em 

complemento, disponibiliza serviços de valor acrescentado para o sistema de saúde, centrados, sempre, na promoção e 

defesa da saúde pública. A distribuição farmacêutica garante os mais elevados padrões de segurança, eficiência e qualidade 

do circuito farmacêutico e, consequentemente, dos medicamentos, dispositivos médicos e produtos de saúde. 

 

Sobre o GIRP 

Fundado em 1960, o GIRP – European Healthcare Distribution Association é a Associação Europeia, sem fins lucrativos, que 

representa as Associações nacionais de Distribuidores Farmacêuticos de Serviço Completo, assim como algumas das maiores 

empresas europeias do setor, congregando, assim, mais de 750 Distribuidores Farmacêuticos de Serviço Completo de 33 

países europeus. Os membros do GIRP empregam cerca de 140.000 pessoas e garantem a distribuição de medicamentos e 

produtos farmacêuticos a mais de 180.000 farmácias. A ADIFA é full member do GIRP, desde maio de 2017. 

Visite o site www.girp.eu para saber mais sobre o GIRP. 

 

Sobre a ADIFA 

A ADIFA – Associação de Distribuidores Farmacêuticos 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. 

 

http://www.girp.eu/
http://www.adifa.pt/

