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LISTA DE ABREVIATURAS 

AE Emirados Árabes Unidos 

AIM Autorização de Introdução no Mercado 
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CPP Certificate of Pharmaceutical Product 
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INTRODUÇÃO 

Em 2002 o Governo Português reconhece o carácter estratégico da Indústria Farmacêutica no 

desenvolvimento económico do país e o seu elevado potencial de crescimento das exportações 

decorrente da sua elevada capacidade competitiva em termos de qualidade, produtividade, 

qualificação dos recursos humanos, inovação e investimento em I&D [3].  

A própria dimensão restrita do mercado farmacêutico português, avaliado em 2016 em 3,339 mil 

milhões de euros, ou seja, 1,7% do mercado europeu (avaliado em 199,604 mil milhões de euros) e 

0,4% do mercado mundial (avaliado em 763,101 mil milhões de euros) [2, 4], implica a orientação 

para modelos de desenvolvimento sustentáveis a médio e longo prazo, o que passa pela abertura 

ao mercado externo [5].  

Com o objectivo de promover a exportação e internacionalização das empresas farmacêuticas que 

exportam a partir de Portugal, surge em 2005 o projecto PharmaPortugal (ver gráfico 1), uma 

parceria criada entre produtores e exportadores associados da APIFARMA, o INFARMED e a AICEP. 

Este projecto visa criar incentivos a uma indústria ainda mais inovadora e competitiva e reforçar a 

notoriedade do sector e do país através da promoção da indústria nacional e da qualidade dos 

medicamentos portugueses nos mercados externos [1, 6].   

O nome PharmaPortugal é assim usado como uma marca que identifica empresas farmacêuticas 

portuguesas produtoras e exportadoras unindo-as na definição de estratégias e na abordagem a 

mercados alvo, conjugando esforços para aumentar o valor das exportações, através do 

desenvolvimento dos actuais mercados e da abertura a novos [1, 7].  

São actualmente 11 as companhias nacionais que integram o PharmaPortugal: Atral, Azevedos, 

BASI, Bial, Bluepharma, Edol, Iberfar, Recipharm, Medinfar, Tecnifar e Tecnimede [6].  

Segundo dados do INE/APIFARMA (ver gráfico 1) as exportações da indústria farmacêutica nacional 

atingiram 1,124 mil milhões de euros em 2016. Entre 1998 e 2016 o valor das exportações da 

indústria farmacêutica aumentou 789.6% [8]. De acordo com a AICEP Portugal foi no ano passado o 

29º maior exportador mundial de produtos farmacêuticos e o 16º entre os países da União 

Europeia, com exportações para 150 mercados e registando uma quota de 0,23% do total das 

exportações mundiais (vs. 0,18% em 2012) [9].  

Em 2016, os produtos farmacêuticos representaram 2,2% do total das exportações nacionais 

(vs.1,6% em 2012) [9], um valor superior ao dos vinhos e da cortiça [10].  

Um estudo efectuado para o Health Cluster Portugal projecta que as exportações portuguesas de 

produtos de saúde se situem entre 1,6 e 2,0 mil milhões de euros em 2020 e entre 2,0 e 3,2 mil 

milhões de euros em 2023 [11].  
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Portugal foi o país europeu que mais medidas tomou (22 no total) para conter a despesa com medicamentos 

entre 2008 e 2011. A estas medidas é preciso juntar três anos de programa de ajustamento, em que uma 

parte da contracção na despesa com saúde foi feita à custa dos cortes na despesa com medicamentos [12].   

Tal como na maioria dos sectores portugueses, a história de internacionalização é relativamente recente e foi 

despoletada sobretudo por um contexto adverso. A redução progressiva dos preços dos medicamentos em 

Portugal, tanto de genéricos como de marca, teve um evidente impacto negativo nas contas das empresas, 

que viram diminuídas as suas margem de lucro. Duas consequências quase imediatas no mercado: a redução 

- ou mesmo encerramento - da actividade de empresas multinacionais com investimentos no país. E o 

despertar da indústria portuguesa para um novo modelo de crescimento: internacionalizar deixou de ser 

uma opção e transformou-se numa necessidade [13]. 

Com base nos valores anuais das exportações (ver gráfico 1), verifica-se que entre o início da crise financeira 

mundial, em 2008, e o fim do programa de ajustamento financeiro português, em 2014, a exportação de 

produtos farmacêuticos portugueses aumentou 92,3%.  

Com base nos dados estatísticos do comércio internacional publicados pelo INE [14] identificaram-se os sete 

maiores destinos das exportações portuguesas de Produtos Farmacêuticos, em cada ano, entre 2000 e 2016 

(ver gráfico 2). Constata-se a pouca variabilidade entre os países que ocupam os sete primeiros lugares ao 

longo destes 16 anos. A Alemanha, o Reino Unido, os PALOP’s, França e Espanha fizeram parte do grupo dos 

sete principais destinos de exportação em 2016, no entanto, já em 2000 estes mesmos países ocupavam os 

primeiros lugares da tabela de exportações de produtos farmacêuticos. Não obstante, o valor das 

exportações para esses países tem vindo a aumentar ao longo do tempo. Por exemplo, as exportações para a 
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Gráfico 1 – Evolução das exportações portuguesas de Produtos Farmacêuticos (1998/2016) 
 

Fonte: Com base em dados do INE/APIFARMA Indústria Farmacêutica em números [8] 
 

2005: 
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Alemanha aumentaram 207% entre 2000 e 2016 e 300% para o Reino Unido no mesmo período temporal. A 

principal novidade verifica-se no crescimento das exportações para os Estados Unidos. Entre 2000 e 2011 os 

Estados Unidos fizeram parte do top 7 uma única vez (em 2005). Em 2012 e 2013 passam a ocupar o sexto 

lugar e em 2014 sobem directamente para o primeiro lugar, no qual se mantiveram em 2015 e 2016. Apenas 

num ano, entre 2015 e 2016, as exportações para este país alcançaram uma subida de 49%.  

Em 2009 a Bluepharma obtém a certificação da FDA para o desenvolvimento e produção de formas sólidas, 

tornando-se a primeira farmacêutica portuguesa a poder exportá-las para o mercado norte-americano [15].  

No final de 2013 o fármaco inovador da Bial usado na epilepsia foi aprovado pela FDA [16]. Segundo a Bial, 

50% das vendas deste fármaco são feitas nos Estados Unidos [17]. 

 

 

 

Nos últimos anos tem-se assistido a um esforço das empresas farmacêuticas portuguesas na diversificação 

de mercados (por exemplo no âmbito de projectos como o PharmaPortugal), motivado pela crise do 

mercado interno e europeu e pelo crescimento lento da economia nacional e europeia. O sector da Indústria 

Farmacêutica tem sido fortemente atingido pelo impacto das medidas de austeridade fiscal introduzidas 

pelos governos, um pouco por toda a Europa, desde 2010 [4]. No gráfico 2 pode observar-se que foi 

precisamente a partir de 2010 que as exportações para o resto do mundo (i.e. outros destinos que não os 

sete principais em cada ano) sofreram um aumento mais acentuado (116% entre 2010 e 2016). No entanto, 

o resto do mundo representou apenas 23,87% das exportações totais em 2016, sendo para os sete mercados 

principais, e mais tradicionais, que se destinaram 76,13% das exportações nacionais. Dos sete principais 
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Gráfico 2 – Os 7 maiores destinos das Exportações portuguesas de Produtos Farmacêuticos (2000/2016) 
 

Fonte: Cálculos próprios com base em dados do INE Estatísticas do Comércio Internacional [14]  
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mercados em 2016 apenas dois não pertenciam ao espaço europeu (PALOP’s e Estados Unidos). Em 2016, 

60% das exportações portuguesas de produtos farmacêuticos foram para a União Europeia [14].  

Em 2016, as exportações para os Estados Unidos representaram 23,87% das exportações totais. Isto quer 

dizer que apenas este país foi responsável pelo mesmo valor que todos os países incluídos no grupo “resto 

do mundo”.  

Segundo dados do IMS, em 2016 o mercado Norte-americano (Estados Unidos e Canadá) continuou a ser o 

maior mercado mundial com 49% de quota de mercado, muito à frente da Europa e Japão (ver gráfico 3). 

 

 

 

 

O gráfico 4 compara países/regiões chave em termos de crescimento económico (entre 2011 e 2016), gastos 

com medicamentos e nº de habitantes em 2016.  

Os Estados Unidos cresceram a 6,9% ao longo dos últimos 5 anos. Segundo a previsão do IMS espera-se que 

este país cresça entre 6 a 9% ao ano nos próximos 5 anos.  

De uma maneira geral, ao longo da última década e previsão para os próximos 5 anos, os países 

desenvolvidos foram descendo gradualmente nos rankings de gastos com medicamentos, à medida que os 

países emergentes1 foram subindo. Considerando a elevada população nos países emergentes, onde vivem 4 

                                                           
1 Os seguintes países são considerados mercados farmacêuticos emergentes: China, Brasil, índia, Rússia, Argélia, 
Argentina, Bangladesh, Colômbia, Chile, Egipto, Indonésia, Cazaquistão, México, Nigéria, Paquistão, Filipinas, Polónia, 
Arábia Saudita, África do Sul, Turquia e Vietname [18]. 

Gráfico 3 – Distribuição do mercado farmacêutico mundial em 2016 
 

Fonte: EFPIA [4], com base em dados IMS Health (MIDAS) extraídos em Maio de 2017 
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dos 7 biliões que constituem a população mundial, este crescimento coloca em evidência a desigualdade que 

ainda persiste no acesso aos cuidados de saúde a nível global. 

 

 

 

 

 

Os mercados farmacêuticos emergentes possuem contextos bastante diversificados em termos económicos 

sociais e de saúde e apesar de terem como denominador comum a procura por medicamentos não 

inovadores a preços reduzidos, mantêm diferenças muito significativas na maneira como financiam, regulam, 

supervisionam e controlam os cuidados de saúde e medicamentos [18] 

Apesar da crescente relevância da internacionalização para as empresas farmacêuticas produtoras existentes 

em Portugal, poucos estudos têm sido publicados sobre o tema, com excepção de algumas teses de 

mestrado que abordam sobretudo a competitividade [19, 20], os processos de internacionalização [21] e as 

parcerias de apoio à internacionalização da indústria farmacêutica nacional [22]. 

Sob a perspectiva dos Assuntos Regulamentares constata-se a inexistência de estudos que caracterizem as 

empresas farmacêuticas nacionais, nomeadamente ao nível dos países onde possuem produtos aprovados 

ou submetidos, que tipos de produtos estão a registar e a exportar, qual a organização dos Departamentos 

Regulamentares para a internacionalização ou quais as dificuldades percepcionadas nos processos de 

internacionalização do ponto de vista regulamentar.  

Apesar da pertinência do tema, pouco se tem escrito sobre a importância que os Departamentos 

Regulamentares têm tido para a Internacionalização da Indústria Farmacêutica Portuguesa. A escolha do 
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Gráfico 4 – Crescimento económico (2011/2016), Gastos com medicamentos e população em 2016 
 

Fonte: Cálculos próprios com base em dados do IMS [18] e do Banco Mundial [50] 
 

*Mercados Emergentes Grupo 3 do IMS: Argélia; Argentina; Bangladesh; Colômbia; Chile; Egipto; Indonésia; Cazaquistão;  
México; Nigéria; Paquistão; Filipinas; Polónia; Arábia Saudita; África do Sul; Turquia e Vietname  
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tema “Assuntos Regulamentares e Internacionalização da Indústria Farmacêutica Portuguesa” prende-se 

assim com a ausência de estudos semelhantes, mas está também ligada ao meu percurso profissional, 

primeiro numa empresa nacional, onde me dediquei sobretudo aos Assuntos Regulamentares em países 

terceiros (África Francófona, região da MENA, países do CIS, PALOP’s, países ASEAN e América Latina) e mais 

recentemente numa empresa multinacional, com produção em Portugal, onde me dedico aos Assuntos 

Regulamentares Europeus (NP; DCP e MRP).  

Este trabalho divide-se em duas partes:  

Numa primeira parte será feito um enquadramento teórico do tema “Assuntos Regulamentares e 

Internacionalização” discutindo o papel dos Assuntos Regulamentares no apoio à exportação e à 

internacionalização das empresas, bem como os desafios colocados aos profissionais de Assuntos 

Regulamentares que exercem a sua actividade em empresas que operam em diversos mercados.  

Numa segunda parte serão apresentados e discutidos os resultados de um questionário enviado aos 

Departamentos Regulamentares das Empresas farmacêuticas exportadoras existentes em Portugal. Este 

questionário, que se encontra no Anexo 1, incidiu sobre 3 aspectos fundamentais:  

• Caracterização do perfil da empresa (nacional/multinacional, tipo e nº de produtos comercializados) 

• Actividade Regulamentar Internacional (países com produtos aprovados e submetidos e nº de 

produtos) 

• Organização da Equipa Regulamentar (nº de elementos, forma de organização interna, distribuição 

do tempo de trabalho entre países da UE e fora da UE) 

• Desafios da Internacionalização (países onde consideram mais difícil o processo de obtenção de AIM 

e motivos para tal) 
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MÉTODOS 

A segunda parte deste trabalho consiste na apresentação e discussão dos resultados de um questionário 

enviado aos Departamentos Regulamentares das empresas farmacêuticas exportadoras existentes em 

Portugal. O questionário encontra-se disponível no Anexo 1 e foi elaborado através do Google forms.  

Com base na lista de empresas associadas da Apifarma, e também no catálogo de exportadores da AICEP 

(http://export.portugalglobal.pt/export/), seleccionaram-se as empresas às quais se iria enviar o 

questionário. Incluíram-se se não só as empresas com marcas próprias, mas também as que fabricam para 

terceiros.  

O questionário (link para preenchimento) foi enviado para 41 empresas, através de email e linkedin, dirigido 

aos responsáveis de Assuntos Regulamentares entre Julho e Agosto de 2017.  

Obtiveram-se 18 respostas válidas, o que corresponde a 44% das empresas contactadas.  

 

 

  

http://export.portugalglobal.pt/export/
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ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

Os Departamentos de Assuntos Regulamentares ocupam um papel central e de ligação entre os diversos 

grupos funcionais das organizações, sendo ainda o elo de ligação entre a empresa e as Autoridades 

Regulamentares (ver figura 1). As equipas regulamentares desempenham por isso um papel preponderante 

na internacionalização das empresas. Cabe-lhes conhecer e interpretar o quadro regulamentar internacional, 

bastante heterogéneo e dinâmico, assegurando a conformidade regulamentar e criando oportunidades num 

ambiente altamente regulado e complexo [23].  

Quando uma empresa farmacêutica decide virar-se para o mercado externo, procurando estar presente em 

várias regiões e países, passa a estar exposta a inúmeros e diversificados requisitos regulamentares, muitas 

vezes bastante específicos do país em questão. Os desafios da internacionalização num mundo heterogéneo, 

em que o quadro regulamentar está em constante evolução, havendo ao mesmo tempo necessidade de gerir 

expectativas das diferentes partes envolvidas, aumentaram a complexidade, imprevisibilidade e intensidade 

do desenvolvimento e processo de registo de novos produtos. Estes desafios vieram também reforçar o 

papel crucial das equipas de assuntos regulamentares. O sucesso do processo de internacionalização da 

empresa depende grandemente do conhecimento, orientação e avaliação rigorosas fornecidas pela sua 

equipa regulamentar, que ajudarão a empresa a tomar decisões e a definir a sua estratégia de 

internacionalização. Os profissionais de assuntos regulamentares são parceiros de negócio estratégicos e 

devem por isso ser envolvidos desde o início em qualquer novo projecto no âmbito da internacionalização 

[23].  

Muitas empresas farmacêuticas, que enfrentam neste momento os desafios da internacionalização, 

reconhecem já o papel central e decisivo das suas equipas regulamentares na interacção com todas as outras 

áreas envolvidas em novos projectos de internacionalização (ver figura 1).  
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Em suma, a equipa regulamentar ocupa uma posição única, com uma enorme diversidade de funções e 

abrangência, mas também uma enorme responsabilidade, pelo seu papel determinante para o sucesso do 

projecto de internacionalização de uma empresa farmacêutica.  

Quando a empresa identifica um novo mercado onde pretende estar presente, ou quando está já em fase de 

negociação de uma parceria local com um novo cliente no território, há intervenção dos Assuntos 

Regulamentares na avaliação dos requisitos nacionais e procedimentos do país onde se pretende registar. 

Nesta fase é muito importante a identificação de requisitos que possam ser limitantes do registo no país e 

que podem condicionar a viabilidade do negócio.  

Na tabela 1 são identificados alguns exemplos de requisitos potencialmente limitantes por país. 

Alguns países, como por exemplo a Argélia e Marrocos impedem a importação de medicamentos quando a 

mesma molécula já é fabricada 

localmente, ou seja, se um fabricante 

estrangeiro pretender registar a 

mesma molécula terá 

obrigatoriamente de fabricar o 

produto localmente. Em Marrocos, 

por exemplo, após uma fase de 

validação do dossier de AIM, segue-se 

a avaliação por uma comissão que 

confirma o interesse no produto e da 

qual resulta a emissão do “Accord de 

Principe” no qual consta o estatuto do 

produto (fabrico local ou importação). 

Para os produtos com fabrico local 

obrigatório, o fabricante tem 90 dias 

para submeter as amostras do 

produto fabricado localmente para 

análise. A Autoridade Marroquina 

(Direction du Médicament et de la 

Pharmacie) tem 180 dias, após a 

submissão das amostras, para emitir a sua decisão sobre o dossier de AIM [35].  

Muitos países exigem a realização de ensaios de bioequivalência locais, i.e., versus o produto de referência 

local e muito frequentemente com indivíduos da população local. São sobretudo os países Asiáticos (ex.: 

China, Coreia do Sul, Tailândia e Japão) os que geralmente insistem neste tipo de ensaios de bioequivalência 

locais. Por sua vez, países como a Rússia, Austrália, Brasil ou o México requerem ensaios de bioequivalência 

versus o comparador local.  

Caso as diferenças étnicas possam influenciar o metabolismo da substância activa existe de facto justificação 

científica para a necessidade de demonstrar a bioequivalência em diferentes etnias (referir ao documento 

CPMP/ICH/289/95 “Note for guidance on ethnic factors in the acceptability of foreign clinical data”). 

Contudo, a necessidade de utilizar o produto de referência local nem sempre é justificável do ponto de vista 

científico, dado que os produtos inovadores são geralmente muito idênticos nos diferentes países [27].  

Tabela 1: Requisitos de registo potencialmente limitantes 

Requisito Exemplos de Países 

Obrigatoriedade de fabrico local 
para obtenção da AIM 

Indonésia [24]; Marrocos 
[25]; Argélia [26] 

Estudo de BD/BE versus 
medicamento de referência no país 

Rússia; Canadá; Austrália; 
Brasil; México [27] 

Estudo de BD/BE que inclua 
voluntários da população local 

China; Coreia do Sul; 
Tailândia; Japão [27] 

Estudo de BD/BE feito num dos 
CRO’s reconhecidos pela 
Autoridade  

Países do GCC [28]; Brasil 
[29]   

Inspecção BPF obrigatória (não 
reconhecimento das UE BPF’s) 

Países do GCC [30, 31]; 
EUA  

Amostras na língua do país 
Países da África 
Francófona [32]; Camboja 

Estudos de estabilidade em 
condições diferentes do país de 
origem 

Todos os países de zona 
I,III e IVA e IVB.  

Portugal não é considerado país de 
referência  

Argentina [33]; Trinidad e 
Tobago [34] 
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Dado o custo elevado dos ensaios de bioequivalência, a necessidade de os repetir localmente é muitas vezes 

um factor altamente limitante para as empresas farmacêuticas nacionais de genéricos que pretendem 

registar um genérico aprovado em Portugal noutros países.   

Nestes casos deve sempre ser avaliada a possibilidade de a autoridade aceitar uma justificação para a 

isenção de apresentar estes estudos de bioequivalência locais, pesquisando a existência de requisitos para 

submeter uma justificação de isenção deste tipo de estudos ou contactando a autoridade. Este tipo de 

abordagem designada por “bridging biowaiver” baseia-se na apresentação dos resultados dos estudos de 

bioequivalência já disponíveis, i.e. versus o medicamento de referência de outro país e de uma justificação 

fundamentada na similaridade entre o medicamento de referência usado no estudo e o medicamento de 

referência local, demonstrando que podem ser considerados essencialmente o mesmo medicamento. Esta 

abordagem poderá permitir ultrapassar um requisito regulamentar limitante, poupar tempo e recursos no 

desenvolvimento do produto e também no processo de revisão regulamentar pela Autoridade, além de que 

evita ensaios desnecessários em humanos, o que por razões éticas deve ser sempre tido em consideração 

[27].  

Desde 2014 que o GCC-DR (Gulf Central Commitee for Drug Registration), uma iniciativa de harmonização e 

cooperação regulamentar criada em 1999 e que engloba sete países do Golfo Pérsico (Arábia Saudita, 

Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Bahrein, Omã e Iémen) apenas aceita estudos de bioequivalência 

que tenham sido realizados em CRO’s incluídos na sua lista de centros reconhecidos. Os critérios para 

reconhecimento consistem em ter obtido aprovação nos últimos dois anos por duas das seguintes 

autoridades (FDA, Health Canada, TGA, MHRA e EMA) ou pela OMS em conjunto com uma das autoridades 

anteriormente mencionadas [28].  

Por sua vez, também a autoridade Brasileira (ANVISA) apenas aceita estudos de bioequivalência realizados 

fora do país se conduzidos num centro constante numa lista própria de centros internacionais certificados 

[29]. 

A obrigatoriedade de inspecção do local de fabrico pelas autoridades dos países que não reconhecem as 

BPF’s europeias, pode tornar-se também um requisito limitante, não só pelos custos que acarreta em termos 

de taxas, como também pelo atraso que pode trazer ao processo de registo nos casos em que o registo 

apenas pode avançar após aprovação do local de fabrico. Os tempos de espera para agendamento da 

inspecção BPF por parte de alguns países podem ser elevados e envolver alguma burocracia (preenchimento 

de formulários e autenticação de documentos previamente à inspecção).   

Um exemplo do acima referido são os países do GCC, onde o primeiro passo consiste na submissão ao GCC-

DR do dossier de registo centralizado da fábrica (sete cópias, uma para cada estado) onde constem o 

certificado de BPF do país de origem, requerimento, formulário de registo da fábrica preenchido e cópia do 

“Site Master File” [30]. Todos os registos de fábricas requerem uma inspecção de BPF por três membros do 

GCC-DR provenientes de três estados membros. Após a aprovação do registo da fábrica a empresa dispõe de 

um prazo máximo de 12 meses para submeter o dossier de AIM à avaliação do GCC-DR [31]. 

A entrada no mercado americano requer que a empresa tenha certificado de BPF emitido pela FDA mediante 

inspecção.  

Em Março de 2017 foi anunciado que os reguladores do medicamento da UE e dos EUA vão passar a 

reconhecer as inspecções a fabricantes de medicamentos realizadas nos respectivos territórios. Através da 
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assinatura de um Acordo de Reconhecimento Mútuo assinado entre as autoridades do medicamento da UE e 

a FDA, as inspecções de BPF de organismos europeus a unidades instaladas nos EUA – e vice-versa – serão 

reconhecidas em ambos os continentes [36]. Este acordo ainda não está implementado, no entanto muitas 

das disposições do acordo já entraram em vigor enquanto outras entrarão em vigor a 1 de Novembro de 

2017. Por essa altura a UE terá já completado a sua avaliação da FDA e espera-se que a FDA tenha 

completado a avaliação de pelo menos oito estados membros da UE expandindo-se gradualmente a todos os 

estados membros [37].  

Alguns países requerem a apresentação de amostras para análise mesmo quando os locais de fabrico 

possuem um certificado de BPF emitido por autoridades reconhecidas, como por exemplo as europeias. O 

próprio CPP, solicitado pela maioria destes países, contém uma declaração da autoridade relativa ao 

cumprimento das BPF pelo fabricante do produto. Nos países da África Francófona são quase sempre 

solicitadas elevadas quantidades de amostras. O Regulamento para registo de medicamentos nos países que 

fazem parte da UEMOA (Union Economique et Monetaire Ouest Africaine) refere 50 amostras, no entanto 

alguns destes países têm ainda os seus próprios regulamentos locais que podem exigir um número diferente 

de amostras. A maioria destes países exige amostras “modelo de venda”, ou seja, não são aceites textos da 

rotulagem e folhetos informativos em formato word ou “mock ups” dos mesmos, pois as autoridades 

pretendem avaliar o produto tal como será comercializado [32]. Durante esta avaliação podem ser solicitadas 

várias alterações à rotulagem e folhetos informativos. Esta exigência acarreta uma enorme complexidade e 

custos ao processo de registo com pouco valor acrescentado do ponto de vista da qualidade, eficácia e 

segurança do medicamento para o doente. As autoridades têm sido no entanto reticentes em alterar estes 

procedimentos.  

Outro requisito que a companhia deve ter bem presente é a necessidade de possuir estudos de estabilidade 

satisfatórios na zona climática do país onde pretende registar os seus produtos. A zona climática de cada país 

membro da OMS pode ser consultada no Anexo 2 “Stability testing of active pharmaceutical ingredientes and 

finished pharmaceutical products” do documento “WHO Technical Report Series, No. 953, 2009” [38]. 

De uma forma geral, o programa de desenvolvimento de um medicamento para o mercado global deve ter 

em conta não apenas o desenvolvimento de um programa de estudos de bioequivalência global (no caso dos 

genéricos) mas também deve tentar o mais possível obter um medicamento único registável no maior 

número de mercados possível. Para isso, as especificações da substância activa e de produto acabado devem 

ter em conta as diferentes farmacopeias, tais como a Europeia/Estados Unidos/Japonesa/Britânica. Além 

disso, é necessário desenvolver um programa de estudos de estudos de estabilidade global cobrindo todas as 

zonas climáticas relevantes definidas de acordo com os objectivos de expansão geográfica da companhia. Por 

fim, é igualmente importante possuir certificados de aprovação dos locais de fabrico e CRO’s com base em 

inspecções de rotina pelo menos por uma autoridade da UE, FDA, ANVISA [27] e GCC-DR.  

Para alguns países da América Latina e Caribe, o procedimento e avaliação do registo irá depender da 

existência de uma AIM num país de referência: 

Argentina: O decreto-lei 150/1992 define 2 listas de países baseado no nível de qualidade avaliado das 

agências:  

a) Anexo 1 inclui os seguintes países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, EUA, Espanha, França, 

Holanda, Israel, Itália, Japão, Reino Unido, Suécia, Suíça: produtos aprovados por um dos países listados 
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neste anexo são avaliados mais rapidamente e a documentação necessária para elaboração do dossier é 

menor.  

b) Anexo 2 inclui os seguintes países: Austrália, Brasil, Chile, China, Cuba, Finlândia, Hungria, Irlanda, 

Luxemburgo, México, Noruega, Nova Zelândia, Índia: produtos com certificados de BPF emitidos pelos países 

referidos neste anexo e aprovados nestes mesmos países são avaliados com maior rapidez (mas menor que 

produtos aprovados no anexo 1). 

O Anexo 1 foi criado em 1992 e não foi actualizado desde essa data) [39, 33]. O Anexo 2 foi actualizado em 

2014 para inclusão da índia [40]. Portugal não faz portanto parte de nenhuma das listas de países de 

referência.  

No Peru existem também países considerados de Alta Vigilância Sanitária para os quais a avaliação dos 

processos de AIM é mais rápida. Em Julho de 2014, o Ministro da economia português avançou durante uma 

visita a este país que Portugal iria pertencer à lista de países que o Peru considera como de alta vigilância do 

ponto de vista de produtos de saúde, tornando-se assim o processo de AIM bastante mais agilizado para as 

empresas farmacêuticas portuguesas (18 em vez dos 24 meses habituais). Na altura, este caso foi 

considerado pelo governo português como um exemplo de diplomacia económica [41]. Actualmente, 

Portugal já surge no site da autoridade do Peru como autoridade regulamentar de elevada vigilância sanitária 

em conjunto com as seguintes autoridades: Alemanha, Austrália, Canadá, Bélgica, República da Coreia, 

Dinamarca, Espanha, EUA, França, Holanda, Itália, Japão, Noruega, Reino Unido, Suécia, Suíça e EMA [42].   

Trinidad e Tobago é apenas mais outro exemplo de país que não inclui Portugal na lista de países de 

referência. Não se trata de um requisito impeditivo, no entanto os países considerados de referência (EUA, 

Canadá, Reino Unido, Austrália, Bélgica, Holanda, Dinamarca, França e Suécia) beneficiam de um processo de 

registo agilizado [34].  

Para conseguir identificar e ultrapassar requisitos regulamentares limitantes constitui um grande auxílio ter 

acesso a pessoal experiente que esteja fisicamente no mercado alvo (ex.: colegas de filiais, consultores, 

parceiros locais). Contactar ou organizar reuniões com as autoridades locais poderá ser fundamental para a 

evolução positiva do processo de AIM, sobretudo nos mercados emergentes onde existe menor 

harmonização regulamentar. Desta forma é possível desenvolver e aprofundar conhecimentos da legislação 

e procedimentos locais, entender diferenças culturais, definir prioridades e ultrapassar barreiras. O 

aconselhamento regulamentar obtido deverá incluir orientação geral sobre a legislação e guidelines locais 

aplicáveis e também aconselhamento específico por produto. Para obter as respostas necessárias é preciso 

colocar as questões certas, por isso poderá ser útil criar um questionário regulamentar que poderá orientar 

uma reunião com autoridades locais ou com empresas parceiras. Na tabela 2 encontra-se uma lista de 

questões a colocar para reunir o máximo de informação possível sobre os requisitos específicos de cada país.  

As questões constantes na lista abaixo são apenas possíveis exemplos de questões a colocar. Recolher o 

maior volume de informação possível ajudará a mapear todas as actividades pré-AIM necessárias e o tempo 

necessário para executar cada uma, permitindo assim estabelecer um plano de submissão realista. De entre 

as actividades pré-AIM identificadas convém identificar qual o passo limitante, o qual poderá determinar a 

criação de vagas de submissão de dossiers por grupos. 
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 QUESTIONS TO ASK 

1. CLINICAL DEVELOPMENT  

 ▪ Are local clinical trials/bioequivalence studies required? 
▪ Are bridging waivers accepted? 
▪ Can protocol be part of a global or regional study? 
▪ Is a comparator trial required? 

- Does the comparator need to be approved or sourced locally? 
▪ Are well-established use applications accepted? 

2. STABILITY 

 ▪ What zone?  
▪ How much stability data? 
▪ Bracketing/matrixing accepted? 
▪ Local stability required? 

3. CPP requirements 

 ▪ From which country(ies)? 
- How is “source” country defined? 
- What is required and what is preferred? 

▪ Is it mandatory to declare that product is marketed in the country of origin? 
▪ What attachments are required? (e.g.: trade name declaration, SmPC) 
▪ What kind of legalization is needed? 
▪ What language? 

4. Local partners 

 ▪ Can a foreign company be the MAH? 
- If so, what are the requirements for a local agent? 
- If not, what are the requirements for a local MAH? Personnel, facilities, 
licenses) 

▪ Is local manufacturing mandatory? 

5. Pre-Submission Activities  

 ▪ What inspections are required before submission? 
▪ Does the company or manufacturing site need to be registered in advance? 
▪ Do brand name applications need to be submitted in advance? 
▪ What else needs to be done before submission? (e.g.: Local CoA for Mexico) 

6. Registration Procedure 

 ▪ When are registration samples submitted and how many are required? 
▪ Are the samples required to be in commercial package?  

 

Tabela 2 – Lista de Questões sobre requisitos locais a colocar a empresas parceiras/autoridades locais [51] 
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A harmonização regulamentar na UE facilitou a actividade exportadora das empresas europeias dentro do 

espaço europeu apesar de existirem ainda alguns requisitos específicos para procedimentos nacionais na 

União Europeia. A harmonização de requisitos traz benefícios para empresas, agências reguladoras, doentes 

e para o estado enquanto financiador. De facto, as empresas exportadoras têm menores custos de 

transacção quando, por exemplo, a EMA e a FDA, partilham as mesmas regras para a bioequivalência e 

aceitam dados dos mesmos laboratórios certificados. Os consumidores, sejam eles cidadãos ou entidades 

pagadoras, deverão em teoria beneficiar também dos menores custos de transacção requeridos às 

empresas. Apesar das vantagens da harmonização regulamentar algumas autoridades regulamentares de 

países emergentes resistem a adoptar as normas farmacêuticas globais e homogéneas para os padrões de 

qualidade [43].  

Um estudo de 2016 procurou perceber o porquê de ainda não se ter atingido um nível satisfatório de 

harmonização regulamentar nos países integrantes da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. As 

principais barreiras identificadas foram: falta de recursos humanos e de qualificação técnica dos mesmos; 

recursos financeiros limitados; diferenças na avaliação dos dossiers concedida pelos diferentes países 

membros desta comunidade em função das necessidades das populações no momento; quadro legal e 

documentos normativos bastante diversificados entre os países membros [44].  

À medida que os sistemas regulamentares mundiais vão evoluindo, também os requisitos para submeter e 

avaliar novas AIM’s e alterações, em múltiplos mercados, se vão tornando cada vez mais complexos. A 

colaboração e cooperação internacional no sentido da convergência regulamentar têm vindo a ser 

reconhecidas como o caminho para abordar os desafios das agências regulamentares em termos de aumento 

do volume de trabalho (referir ao documento WHO working documents on Good Regulatory Practice – 

QAS/16.686) ao mesmo tempo que contribuem para assegurar o acesso contínuo dos pacientes em todo o 

mundo a medicamentos “state of the art” e à informação de segurança sobre o produto devidamente 

actualizada.  

Ao nível da submissão de alterações, o actual quadro regulamentar global ainda se caracteriza pelos 

seguintes aspectos:  

✓ Sistemas de classificação heterogéneos  

✓ Requisitos locais específicos 

✓ Tempos de aprovação variáveis e imprevisíveis 

✓ Decisões divergentes entre as autoridades 

✓ Prazos de implementação de alterações variáveis 

As alterações são classificadas de forma heterogénea a nível global. Em consequência, a classificação da 

mesma alteração, por exemplo a nível de qualidade, pode variar significativamente entre maior e menor ou 

notificação dependendo dos requisitos locais e da quantidade de informação registada no dossier.  

No que respeita aos dados requeridos no âmbito das alterações, alguns países solicitam requisitos 

específicos (ex.: documentação administrativa legalizada, amostras, etc.) que não apenas diferem dos 

solicitados por outros países como adicionam complexidade ao processo de submissão e aprovação.  
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A título de exemplo, alguns países da África Francófona exigem amostras “modelo de venda” para alterações 

à rotulagem e folheto informativo. Estes requisitos atrasam e dificultam a gestão do processo de submissão 

de alterações a nível global. Acresce o facto de os tempos de avaliação nestes países serem prolongados e 

imprevisíveis, o que do lado das empresas dificulta bastante a gestão da implementação de alterações ao 

labelling a nível global e do lado dos doentes atrasa o acesso à informação mais actualizada sobre o produto, 

o que é particularmente relevante no caso de alterações de segurança.  

De entre os requisitos específicos locais incluem-se ainda pedidos de documentação que se insere no âmbito 

das BPF’s, como por exemplo registos de lote. Estes pedidos podem ainda estender-se aos dados brutos (ex.: 

cromatogramas). Também os requisitos divergentes ao nível da estabilidade solicitada podem levar à 

submissão das alterações de forma faseada em lugar de submissões simultâneas nos vários países. A situação 

ideal seria submeter e aprovar uma alteração com base no mesmo conjunto de documentos e o mais cedo 

possível. 

Ao nível do formato do dossier, diferentes regiões e diferentes países usam diferentes formatos de 

submissão. Mesmo quando existem formatos comuns, estes são muitas vezes adaptados pelas autoridades, 

impedindo a submissão do mesmo “pacote” de alteração nos diferentes países.  

Muitas autoridades requerem evidência da aprovação no país de origem com a submissão da alteração. Este 

procedimento pode ser vantajoso, uma vez que uma autoridade confia na avaliação feita por outra de 

referência, evitando assim a duplicação de trabalho. No entanto, pode também causar atrasos, pois muitas 

vezes o titular tem de aguardar pela aprovação no país de origem para só então submeter a alteração 

noutros mercados, os quais posteriormente ainda conduzem a sua própria avaliação.  

Para a mesma alteração, os tempos de implementação definidos pelas diferentes autoridades podem variar 

entre “implementação imediata” e “até 18 meses após a aprovação”.  

As circunstâncias acima mencionadas levam a que coexistam múltiplas variantes aprovadas do mesmo 

produto, sendo as companhias obrigadas a gerir múltiplos inventários. Isto pode afectar dramaticamente o 

processo de libertação de um produto – em diversas situações as empresas têm de manter múltiplos níveis 

de critérios de especificação para libertar um produto globalmente - o que adiciona complexidade a todo o 

processo e aumenta o risco de erros de conformidade.  

Como resultado, torna-se bastante difícil para as empresas farmacêuticas planearem a submissão e a 

implementação de alterações a nível global. Equilibrar o stock actual com o novo stock de forma a assegurar 

que são libertados produtos conformes para o mercado requer uma enorme capacidade de planeamento ao 

nível do fabrico e da cadeia de abastecimento, bem como níveis adequados de stocks de forma a evitar 

roturas [45].  

Um ambiente regulamentar cada vez mais complexo e exigente, aliado à pressão interna para o crescimento 

e rápida expansão geográfica, tornam o controlo das alterações num desafio, dificultado pelo elevado 

número de operações e partes envolvidas. Torna-se por isso essencial que as empresas definam um modelo 

operacional efectivo de controlo das alterações que englobe pessoas, processos, dados e tecnologias da 

informação. As alterações aos produtos devem ser consideradas tendo em conta o mercado global e as 

várias áreas que suportam o produto, nomeadamente a nível comercial, regulamentar, “supply chain”, 

fabrico e qualidade.  
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O processo de controlo de alterações aos produtos, definido pela empresa, é um dos pilares de um sistema 

regulamentar efectivo, que seja uma mais valia para funções internas, parceiros externos e autoridades 

regulamentares (ver figura 2).  

Um sistema regulamentar efectivo irá garantir que os produtos são libertados em tempo útil, em 

conformidade com os requisitos regulamentares e com a AIM aprovada em cada mercado.  

 

 

 

O gráfico 5 compara diferentes mercados em termos de gastos reais com medicamentos em 2011 e 2016 e 

gastos previstos para 2021. Em 2021, os EUA continuarão a ser o maior mercado farmacêutico mundial. 

Relativamente aos cinco principais mercados europeus (Alemanha, França, Itália, Espanha, Reino Unido) 

prevê-se, no período temporal 2016-2021, um crescimento de 21,9% nos gastos com medicamentos depois 

de uma queda de 4,6% entre 2011 e 2016. Contudo, a entrada de novos fármacos na Europa continuará a ser 

afectada pelos constrangimentos orçamentais e pelo crescimento económico relativamente fraco, com uma 

consequente regulação apertada dos preços, no sentido de conter a despesa com medicamentos.       

Por sua vez, os mercados farmacêuticos emergentes continuarão a aumentar a sua expressividade em 

termos de gastos com medicamentos, prevendo-se um crescimento de cerca de 40% entre 2016 e 2021. Em 

2021, 10 dos 20 principais mercados farmacêuticos mundiais serão mercados emergentes (China, Brasil, 

Índia, Rússia, Turquia, México, Arábia Saudita, Polónia, Argentina e Egipto) [18, 46].  

 

Figura 2 – O Controlo de alterações aos produtos é um dos pilares de um sistema regulamentar efectivo [52] 

 



Assuntos Regulamentares e Internacionalização da Indústria Farmacêutica Portuguesa 

 20 

 

 

No entanto, o aumento das oportunidades de crescimento nos mercados farmacêuticos emergentes acarreta 

também novos desafios inerentes à elevada complexidade operacional e regulamentar destes mercados. Os 

processos regulamentares estabelecidos para os mercados farmacêuticos desenvolvidos (ex.: EUA, UE) 

poderão não funcionar perante a complexidade dos mercados farmacêuticos emergentes, atrasando o 

acesso ao mercado nesses países. Torna-se assim essencial o investimento na melhoria dos processos 

operacionais regulamentares. Por exemplo, se uma empresa farmacêutica a operar em 50 países conseguir 

reduzir uma semana ao tempo de aprovação de um produto em cada um destes países tal pode traduzir-se 

em 50 semanas adicionais de vendas a nível global. Contudo, estima-se que os atrasos regulamentares 

devidos a ferramentas de gestão documental e processos ineficientes/inapropriados possam tipicamente 

atingir 4 a 8 semanas por país. Evitar estes atrasos, pode significar, para uma companhia a operar em 50 

países, 200 a 400 semanas adicionais de vendas por produto.   

Porém, apesar dos potenciais ganhos que poderão resultar do aumento da eficiência das operações 

regulamentares, as empresas farmacêuticas têm tendência a ver esta área como administrativa e não como 

função estratégica, descurando a sua importância para o desempenho financeiro da companhia e 

consequentemente o investimento na melhoria das operações regulamentares.  

As operações regulamentares relacionam-se sobretudo com a gestão de informação: recolha, compilação, 

transformação e transmissão de informação. Sem processos e recursos de gestão de informação robustos, a 

aprovação de novos produtos levará mais tempo, implicando maior esforço e muitas vezes menor qualidade. 

Esta questão torna-se ainda mais relevante para empresas que pretendem a aprovação em dezenas, se não 

centenas, de países [47].  

Conforme se pode observar na tabela 3 existem vários recursos para gerir e rastrear informação 

regulamentar, sendo as tabelas em Microsoft Excel quase sempre utilizadas. A utilização de sistemas de 

Gráfico 5 – Gastos com medicamentos: Dados reais (2011 e 2016) e previsões para 2021 
 

Fonte: Cálculos próprios com base em dados do IMS [18, 46]  
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gestão de informação fragmentados contribui para atrasos no processo e falta de visibilidade. Um processo 

individual pode envolver diversos sistemas e tabelas Excel – documentos submetidos, questões e respostas 

às Autoridades, compromissos assumidos com as Autoridades, dossiers aprovados, labelling – cada um 

gerido de forma independente. São muitas vezes criadas tabelas separadas para cada etapa do processo e 

para cada produto, resultando em centenas de rastreadores individuais. À medida que o número de 

mercados e produtos cresce, o processo torna-se mais manual e ineficiente [48].  

 

 

 

Um estudo de 2016 sobre gestão de informação regulamentar, no qual foram inquiridas 54 indústrias 

farmacêuticas, considerou como indicador de eficiência o tempo despendido pela equipa regulamentar para 

responder a questões frequentes tais como “Qual o status de uma alteração ao labelling por mercado?” ou 

“Qual o status das renovações dos produtos da empresa por país?”. Metade das empresas inquiridas referiu 

necessitar de “dias ou semanas” para providenciar respostas precisas. Tal não é de estranhar, pois de forma 

a confirmar a informação, muitas vezes a casa-mãe necessita ainda de consultar filiais (44% das empresas 

inquiridas não têm sistemas de gestão de informação regulamentar globais partilhados com as filiais) ou 

parceiros locais.  

A obtenção da conformidade regulamentar sempre constituiu o foco dos assuntos regulamentares, daí que, 

até há bem poucos anos, poucas empresas se focavam na eficiência das operações regulamentares. Contudo, 

à medida que as empresas crescem, aumentando o número de produtos e mercados, a necessidade de 

aumentar a eficiência das operações regulamentares torna-se uma questão premente. O facto de 86% das 

empresas inquiridas no estudo acima referido se encontrarem em 2016 a alterar uma parte do seu sistema 

gestão de informação regulamentar comprova a importância atribuída a esta questão. De entre estes 86%, 

60% encontram-se a padronizar o registo de dados de forma a facilitar a partilha de informação, 42% estão a 

melhorar a gestão dos dossiers de AIM e 40% estão a investir na melhoria do planeamento de submissões.  

Um dos aspectos mais importantes de qualquer sistema de gestão de informação regulamentar é garantir 

que o tempo e o esforço investidos na recolha da informação resultem em informações precisas e 

rapidamente disponíveis, de modo a facilitar a tomada de decisões. Por exemplo, o sistema escolhido deve 

ajudar a diminuir o tempo despendido para efectuar uma avaliação do impacto regulamentar global de uma 

alteração ao fabrico de um produto. Os utilizadores da informação devem ter confiança no que é fornecido 

pelos sistemas sem a necessidade de confirmar a sua precisão com outras partes da organização [48, 49].  

 

 PASTAS 
PARTILHADAS 

MICROSOFT 
PROJECT 

eDMS 
CONTROLO 
EM EXCEL 

Correspondência com Autoridades     

Planeamento de submissões     

Dados para submissão     

Arquivo de submissões     

Tabela 3 – Recursos frequentemente utilizados para gestão e controlo da informação regulamentar [48] 
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7,1%
7,1%

14,3%
14,3%

28,6%
42,9%

50,0%
57,1%

71,4%
71,4%

DIV's

API's e intermédios

Medicamentos uso veterinário

Produtos uso veterinário

Inovadores

Cosméticos

DM's

Genéricos

Uso bem estabelecido

Suplementos alimentares

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta secção serão apresentados e analisados os resultados do questionário enviado no âmbito deste 

trabalho aos Departamentos Regulamentares das empresas farmacêuticas exportadoras existentes em 

Portugal.  

Obtiveram-se 18 respostas válidas ao questionário num universo de 41 empresas contactadas. O perfil das 

empresas exportadoras cujos departamentos de assuntos regulamentares responderam ao questionário 

encontra-se traçado na figura 2. Verifica-se que 61% das empresas que responderam eram nacionais e 39% 

multinacionais. Considerando o global das empresas nacionais e multinacionais, 78% afirmaram ter 

exportação a partir de Portugal. Oitenta e dois por cento das empresas nacionais afirmaram exportar a partir 

de Portugal versus 71,4% das empresas multinacionais.  

Relativamente ao portfólio do total das empresas que responderam ao questionário, verificou-se que este é 

composto em média por 186 produtos. Quanto ao tipo de produtos comercializados, surgem em primeiro 

lugar os suplementos alimentares e medicamentos de uso bem estabelecido (71,4% das empresas afirmaram 

ter este tipo de produtos), seguindo-se os medicamentos genéricos com 57,1%.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

As questões seguintes procuraram caracterizar a actividade regulamentar internacional das empresas 

farmacêuticas exportadoras, nomeadamente quais os países onde possuem produtos aprovados e 

submetidos.  

No gráfico 6 encontram-se representados os países onde as farmacêuticas que exportam a partir de Portugal 

possuem produtos aprovados. No mapa são indicados os principais países, ou seja, estão descriminados os 

países nos quais cinco ou mais empresas referiram possuir produtos aprovados.  

Figura 2 – Perfil das empresas exportadoras cujos Assuntos Regulamentares responderam ao questionário 
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Conforme se pode observar no gráfico 6, é nos PALOP’s e na UE que mais exportadoras nacionais referiram 

possuir produtos aprovados. De notar que em países como Angola não existe um registo propriamente dito, 

no entanto há sempre alguma intervenção regulamentar, por exemplo ao nível da preparação da 

documentação para qualificação como fornecedor e suporte a concursos. Foi por isso dada indicação no 

questionário para considerar que existe actividade regulamentar desde que exista comercialização nestes 

países. 

No que respeita à UE, os países mais mencionados foram os seguintes: Malta (9 empresas), Alemanha, 

Bélgica, Espanha, Irlanda, Itália, Suécia, Reino Unido (6 empresas), Áustria, Bulgária, Dinamarca, Eslováquia, 

Eslovénia, França, Holanda, Hungria, Lituânia, Polónia, República Checa (5 empresas).  

Relativamente aos mercados fora da UE e PALOP’s, os mais mencionados foram: Canadá e Emirados Árabes 

Unidos (6 empresas), seguidos do Líbano e Argélia (5 empresas).  

No total, as empresas exportadoras existentes em Portugal possuem produtos aprovados em 133 países 

diferentes.  

Questionaram-se também as empresas relativamente aos países onde possuem produtos submetidos. Os 

resultados encontram-se no gráfico 7, no qual se descriminam os países onde mais empresas referiram ter 

produtos submetidos. Os países onde cinco ou mais empresas referiram ter produtos submetidos foram: 

Moçambique (10 empresas), Angola (8 empresas), Emirados Árabes Unidos (7 empresas), Marrocos e Líbano 

(6 empresas), África do Sul, Argélia, Camarões, Líbia, Canadá; Vietname, Azerbaijão e Espanha (5 empresas).  

Gráfico 6 – Países onde as farmacêuticas que exportam a partir de Portugal têm produtos APROVADOS 
 

Indicação dos Países onde cinco ou mais empresas referiram possuir produtos aprovados 
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No total as empresas mencionaram 132 países onde possuem produtos em fase de registo. Enquanto que 

para os produtos aprovados os países mais mencionados pertenciam à UE, para os produtos em fase de 

registo os países mais vezes mencionados são países fora da UE. Tal poderá significar que as empresas estão 

a procurar registar mais produtos fora da Europa, muito possivelmente devido ao contexto de crise 

económica que se tem sentido um pouco por toda a Europa.  

 

Procurou-se igualmente perceber junto das empresas quais os países onde possuem maior número de 

produtos aprovados e em fase de registo. Os resultados encontram-se compilados no gráfico 8. Moçambique 

e Espanha ocupam respectivamente o 1º e 2º lugar tanto em número de produtos aprovados como 

submetidos. Este resultado era já esperado pois a ligação histórica e a afinidade linguística, no caso de 

Moçambique, e a proximidade geográfica, no caso de Espanha, fizeram com que o processo de exportação 

para estes mercados se tivesse iniciado mais cedo estando por esta altura mais consolidado.   

Outro dos objectivos deste trabalho prendeu-se com a caracterização dos departamentos regulamentares 

das empresas exportadoras existentes em Portugal e da sua organização para a internacionalização. Os 

resultados obtidos encontram-se sumarizados na figura 3. Verificou-se que os departamentos 

regulamentares das empresas inquiridas eram compostos em média por 6 colaboradores, originando uma 

média de 24 produtos por colaborador. Quanto à divisão de tarefas nos departamentos regulamentares, esta 

faz-se sobretudo “por produto” (28,6%), “por áreas funcionais”, como por exemplo introdução no mercado, 

manutenção no mercado (21,4%) e “por áreas geográficas” (21,4%). Verifica-se que a maior parte do tempo 

de trabalho dos departamentos regulamentares é despendida com países pertencentes à UE. Apenas uma 

empresa (7,1%) referiu dedicar mais de 81% do tempo trabalho regulamentar a países fora da UE. 

Gráfico 7 – Países onde as farmacêuticas que exportam a partir de Portugal têm produtos SUBMETIDOS 
 

Indicação dos Países onde cinco ou mais empresas referiram possuir produtos Submetidos 
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Gráfico 8 – Quais os países onde possuem maior número de produtos aprovados e submetidos? 
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Figura 3 – Perfil dos Departamentos Regulamentares que responderam ao questionário 
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Por fim procurou-se identificar quais as dificuldades sentidas pelos departamentos regulamentares das 

exportadoras nacionais no âmbito da internacionalização (figura 4). Relativamente aos países onde 

consideram mais difícil o registo, os países do médio oriente foram os mais mencionados, seguidos da 

Ucrânia, Vietname, Canadá, China, EUA, África Francófona e França. No caso da África Francófona, as 

empresas mencionaram que a dificuldade não se prende com a complexidade dos pedidos, mas sobretudo 

por serem morosos e burocráticos (ex.: apresentar várias cópias do dossier em papel, traduções, amostras). 

Outras dificuldades foram identificadas para outros países, como a burocracia no caso do Vietname. A 

complexidade científica das questões colocadas foi sobretudo imputada a países como a França e os EUA. 

 

 

  

Figura 4 – Dificuldades inerentes ao processo de internacionalização identificadas pelas exportadoras  
 

Países onde o registo é mais difícil Dificuldades identificadas 
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CONCLUSÃO 

Ao longo da primeira parte deste trabalho (enquadramento teórico) demonstrou-se a importância do 

profissional de Assuntos Regulamentares para a Internacionalização das indústrias farmacêuticas existentes 

em Portugal. Os profissionais de assuntos regulamentares dispõem de facto de uma posição única e 

abrangente, de interacção com os diversos departamentos das empresas e com clientes internacionais, 

sendo por isso uma peça fundamental para a estratégia de internacionalização das empresas.  

Abordaram-se ainda os principais desafios que se colocam aos profissionais de assuntos regulamentares 

internacionais, nomeadamente:  

• Alguns requisitos particulares e condicionantes do registo e a importância dos Assuntos 

Regulamentares para os ultrapassar;  

• A falta de harmonização regulamentar, que é ainda nos dias de hoje um desafio que se coloca, pois 

alguns países resistem em manter os seus próprios requisitos (ex.: legalizações de documentos, 

ensaios de bioequivalência com o medicamento de referência local, formatos de dossier próprios, 

etc.) que geram grande entropia ao nível do processo de gestão de AIM’s a nível global;  

• A falta de previsibilidade e de harmonização nos tempos de aprovação de alterações regulamentares 

a nível global 

Quanto à segunda parte do trabalho (apresentação e discussão dos resultados do questionário), foram 

obtidas 18 respostas num total de 41 empresas seleccionadas. Um elevado número de empresas não 

respondeu ao questionário, o que se torna um factor limitante ao cumprimento dos objectivos propostos 

com esta segunda parte do trabalho. O questionário era confidencial, no entanto algumas das empresas que 

mais exportam em Portugal enviaram um email a confirmar que responderam ao questionário. Dado que as 

empresas mais relevantes no sector exportador de medicamentos em Portugal responderam, podemos 

inferir que os resultados e conclusões obtidos no questionário terão também relevância, pois possivelmente 

as empresas que não responderam não terão um volume de exportação significativo.   

Os resultados obtidos neste estudo permitiram concluir que em média as empresas que responderam ao 

questionário contêm 186 produtos no portfólio. No entanto, o portfólio das empresas que exportam a partir 

de Portugal é sobretudo composto por moléculas “antigas” de uso bem estabelecido (dossiers bibliográficos), 

genéricos ou suplementos alimentares.  

Actualmente, no global das empresas, os departamentos regulamentares referiram ter produtos aprovados 

em 133 países, sobretudo na UE e PALOP’s.  

Quanto aos produtos em fase de registo e considerando também o global das empresas, as empresas que 

responderam ao questionário estão a gerir novas submissões em 132 países, localizados sobretudo no 

continente Africano e também em países como o Líbano, Azerbaijão, Emirados Árabes Unidos e Vietname.  

Os departamentos regulamentares tinham em média 6 colaboradores, o que origina uma média de 24 

produtos por colaborador. De notar que muitas empresas contratam consultoras, o que não foi objecto deste 

estudo. A divisão de tarefas nos departamentos faz-se sobretudo “por produto”.  

Os países do Médio Oriente foram identificados por mais empresas como sendo aqueles onde é mais difícil a 

obtenção da AIM.  
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