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Oeiras, 7 de abril de 2021 - Hoje, Dia Mundial da Saúde, a APOGEN (Associação 
Portuguesa de Medicamentos Genéricos e Biossimilares) destaca o papel relevante 
que os medicamentos genéricos e biossimilares têm assumido no combate à  
COVID-19, sem esquecer as outras áreas terapêuticas.  
 
Maria do Carmo Neves, presidente da APOGEN, deixa mensagem a defender um acesso 
universal e sustentável aos medicamentos, e salienta que “No Dia Mundial da Saúde, 
este ano dedicado à construção de um Mundo mais justo e saudável, a APOGEN reforça 
o seu compromisso com os doentes, os profissionais de saúde, o sistema de saúde e a 
sociedade na promoção de mais acesso a medicamentos seguros, eficazes e de 
qualidade, para cuidar melhor”. 
 
Num período de pandemia global, como a atual, “temos vivido tempos difíceis”, 
nomeadamente “preocupações com a nossa saúde e dos nossos familiares, dificuldade 
em aceder aos cuidados de saúde, o confinamento, constrangimentos financeiros, a 
perda de emprego e a incerteza sobre o futuro”, afirma a presidente da APOGEN.  
 
No ano em que decorre a Presidência Portuguesa da União Europeia, Maria do Carmo 
Neves salienta que “a COVID-19 expôs a necessidade de aumentar a capacidade de 
adaptação e resiliência dos sistemas de saúde e das estruturas envolventes”, o que 
implica “o reforço do capital humano, a renovação de infraestruturas, incentivar a 
produtividade e a eficiência, garantir o investimento planeado e apostar na prevenção e 
literacia”, o que considera serem prioridades para a melhoria da saúde.  
 
Na conjuntura atual, “à escala global, verifica-se uma imparável espiral de custos. A 
economia está em recessão e o poder de compra das famílias fortemente 
comprometido”, refere Maria do Carmo Neves. 
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A presidente da APOGEN conclui que “é neste contexto que os medicamentos 

genéricos e biossimilares têm um papel crucial: o valor gerado pela sua adoção, para 

além de garantir uma maior equidade de acesso à saúde, permite alocar recursos 

para o financiamento de mais cuidados e novas tecnologias de saúde que contribuem 

para a qualidade de vida dos cidadãos e para a sustentabilidade do SNS.” 

Veja no site da APOGEN o vídeo da mensagem. 
E também no youtube  

 
 
 
 

 
Sobre a APOGEN  

_____________________________________________________________________________  

A APOGEN – Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e Biossimilares – representa as empresas de medicamentos 

genéricos e biossimilares em Portugal.  

A APOGEN 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. 
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