
 

APOGEN – Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e Biossimilares 

 

 
Comunicado 

APOGEN: 18 anos ao lado dos portugueses para mais acesso e melhor saúde 

 
NOVOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PODEM GERAR POUPANÇA  

DE MAIS DE 320 MILHÕES DE EUROS AOS PORTUGUESES  
NOS PRÓXIMOS TRÊS ANOS 

 
 
Oeiras, 26 de maio de 2021 – A APOGEN – Associação Portuguesa de Medicamentos 
Genéricos e Biossimilares assinala hoje o 18º aniversário sob o lema “18 anos ao lado 
dos portugueses para mais acesso e melhor saúde”. Neste percurso, a associação 
contribuiu para o aumento da confiança dos portugueses nestas soluções terapêuticas 
e permitiu um maior acesso a medicamentos mais acessíveis, com inquestionável 
qualidade, eficácia e segurança.  
 

No período de 2021 a 2023, o lançamento de novos medicamentos genéricos pode 
gerar uma poupança adicional, em regime ambulatório, de mais de 320 milhões de 
euros, estima a APOGEN. Maria do Carmo Neves, presidente da associação que 
representa a indústria farmacêutica dedicada à produção e/ou comercialização de 
medicamentos genéricos e biossimilares em Portugal, refere que “181 milhões de euros 
corresponderão à poupança gerada para o Estado e 139 milhões para os utentes”.  
 

Só este ano, a dispensa de medicamentos genéricos em ambulatório já permitiu poupar 
mais de 180 milhões de euros, de acordo com o contador das poupanças disponível no 
site desta associação. Em 2020, um ano marcado pela pandemia da COVID-19, os 
medicamentos genéricos geraram uma poupança de 462 milhões de euros ao Estado e 
às famílias portuguesas, o que a presidente da APOGEN considera ser “uma ajuda muito 
grande à sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e das famílias”. 
 

Numa altura em que a associação completa 18 anos de crescimento em Portugal, a 
presidente realça os principais resultados do trabalho desenvolvido: “O investimento 
nos medicamentos genéricos e biossimilares contribuiu para que fosse possível alocar 
mais recursos ao dispor do SNS, criar mais postos de trabalho e contribuir para a 
economia, nomeadamente através da exportação”. Só no ano passado, a exportação de 
medicamentos produzidos em Portugal representou 1,5 mil milhões de euros. 
 

Perante estes números, a presidente sublinha que o “Governo deve estar ao lado 
daqueles que criam mais-valias e facilitam uma gestão equilibrada dos seus recursos”. A 
APOGEN acrescenta, ainda, que “o acesso a cuidados de saúde, através da maior 
penetração dos medicamentos genéricos e biossimilares no mercado, é um importante 
indicador de desenvolvimento económico e social da sociedade, e tal é uma realidade 
nos países mais ricos da Europa, os quais têm todos uma elevada quota de mercado 
destas soluções terapêuticas”.   
 
 

https://www.apogen.pt/
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Medicamentos Biossimilares 
 

São medicamentos biotecnológicos, moléculas mais complexas, mas cumprem o mesmo 
desígnio e são igualmente desenvolvidos e produzidos através dos mais elevados 
padrões de qualidade. Têm já em Portugal uma oferta em diversas áreas terapêuticas 
sobretudo na doença grave e/ou incapacitante como é por exemplo a doença 
oncológica ou a diabetes. A utilização destes medicamentos tem demonstrado ganhos 
em saúde com reflexo direto nos doentes, mas também no próprio sistema de saúde 
pelo que, a maior utilização destas tecnologias é claramente uma alavanca na cadeia de 
valor do sistema de saúde, na sociedade em geral e na própria economia do país. 
 

Em 2020, 75% dos medicamentos biossimilares foram utilizados no combate a doenças 
oncológicas e autoimunesi, situação que tenderá a crescer nos próximos dez anosii, 
segundo dados da Medicines for Europe, entidade da qual a APOGEN é parceira. Dados 
desta mesma entidade revelam que, em 2020, mais de 2 mil milhões de doentes/dia, na 
Europaiii, foram tratados com estes medicamentos.  
 

Assim, como no caso dos medicamentos genéricos, também nos medicamentos 
biossimilares, a APOGEN trabalhou ativamente com as Autoridades no sentido de 
colaborar com ideias e propostas, para que estes medicamentos sejam também uma 
realidade, hoje, em Portugal na criação de valor para o Sistema Nacional de Saúde. 
 

Em 2021, celebram-se também os 15 anos desde que o primeiro medicamento 
biossimilar ficou disponível na Europa e é curioso que as medidas propostas pela 
APOGEN se mantenham atuais e pertinentes neste continente. 
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Sobre a APOGEN  

_____________________________________________________________________________  

A APOGEN – Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e Biossimilares é uma organização de âmbito nacional, sem fins 

lucrativos, representante das empresas de medicamentos genéricos e biossimilares em Portugal. Tem como missão divulgar os 

conceitos de medicamento genérico e medicamento biossimilar contribuindo ativamente para a sustentabilidade e preservação do 

SNS, promovendo o acesso dos doentes portugueses a medicamentos de elevada qualidade, com poupanças significativas.  

Os medicamentos genéricos e biossimilares desempenham um papel fundamental no desenvolvimento de um sistema de saúde 

sustentável ao proporcionarem melhores resultados em saúde e uma maior eficiência dos cuidados de saúde ao serviço dos 

doentes 

 
                                                      
i Medicines for Europe, https://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2020/12/BIOS4.pdf 
ii Medicines for Europe, https://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2020/12/BIOS2.pdf 
iii Medicines for Europe, https://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2020/12/BIOS5.pdf 
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