
 

 

ADIFA distinguida com prémio Projeto do Ano 

 

Num momento de reconhecimento e valorização de diferentes intervenientes no circuito do 

medicamento, a ADIFA - Associação de Distribuidores Farmacêuticos, recebeu o Prémio 

Almofariz para melhor projeto do ano, na cerimónia conhecida como os “Óscares” do sector 

farmacêutico, que decorreu na noite de 8 de junho, no Casino Estoril. 

Diogo Gouveia, Presidente da ADIFA refere que “é com honra e apreço que recebemos o Prémio 

Almofariz de “Projeto do Ano”, entendendo esta distinção como um reconhecimento da 

relevância da ADIFA e da importância vital da distribuição farmacêutica, enquanto elo de ligação, 

no circuito do medicamento, e enquanto agente de saúde pública”.   

A ADIFA é um projeto de colaboração que se iniciou há um ano, no momento em que as 

empresas de distribuição farmacêutica Alliance Healthcare, Botelho & Rodrigues, COOPROFAR, 

OCP Portugal, Plural e UDIFAR se uniram para fundar uma nova associação representativa do 

setor da distribuição farmacêutica full-line, em Portugal. Ao fim deste primeiro ano de trabalho, 

recebermos este que é o prémio com maior notoriedade no sector farmacêutico, na categoria 

de Melhor Projeto do Ano, é um momento que vem elevar a responsabilidade da ADIFA de ser 

um pilar estratégico para a Distribuição Farmacêutica e, por conseguinte, para todos os seus 

parceiros”, acrescenta Diogo Gouveia. 

Ao todo a ADIFA conta com 27 plataformas logísticas, mais de 1800 profissionais qualificados. 

Percorre anualmente mais de 60 milhões de quilómetros, realiza mais de 11 mil entregas e 

expede cerca de 46 mil volumes - em qualquer província, cidade, vila ou aldeia do país. 

 

Sobre a ADIFA 

A ADIFA é uma associação sem fins lucrativos que representa os distribuidores por grosso de medicamentos full liner, 

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. 


