62nd GIRP ANNUAL MEETING & CONFERENCE
Congresso Europeu de Distribuidores Farmacêuticos organizado
em Portugal, entre os dias 18 e 19 de outubro de 2021
Lisboa, 9 de setembro 2021 - Portugal voltará a ser o anfitrião do Congresso Anual da
European Healthcare Distribution Association (GIRP), indica a ADIFA – Associação de
Distribuidores Farmacêuticos que, este ano, acolhe a maior reunião anual do GIRP.
Agendado para os dias 18 e 19 de outubro, em Lisboa (Cascais), o evento reunirá os
líderes a nível europeu da distribuição farmacêutica, do setor da saúde e entidades
governamentais, para debater os desafios e prioridades da cadeia de abastecimento do
medicamento e das tecnologias de saúde, em toda na Europa.
Durante a pandemia, num contexto de elevada exigência, a distribuição farmacêutica de
serviço completo continuou a responder às necessidades de abastecimento de
medicamentos e produtos de saúde das farmácias e instituições de saúde por toda a
Europa e, consequentemente, dos cidadãos europeus.
Relevando a importância do serviço de interesse público desempenhado pelo setor, o
evento contará com a presença do Vice-Presidente da Comissão Europeia, Margaritis
Schinas, bem como do Presidente do INFARMED, Rui Santos Ivo.

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, congregando, assim, mais de 750 distribuidores farmacêuticos com atividade em 34
países europeus. Os membros da GIRP empregam mais de 140.000 pessoas e distribuem cerca de 15 mil milhões de embalagens de medicamentos,
bem como uma vasta gama de medicamentos e produtos saúde por ano.
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 d istribuição de
medicamentos e produtos de saúde e, consequentemente, do setor da saúde. Desde 2017 é full member do GIRP.
Visite o site www.girp.eu para saber mais sobre o GIRP e o site www.adifa.pt para saber mais sobre a ADIFA.
Para mais informação sobre o evento contacte: Vanessa Trindade | vanessa.trindade@beeineditus.pt | 927 703 315

