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Alfasigma: fábrica de produção em Pomezia (Roma) 

 

A Alfasigma tem três fábricas de produção em 

Itália (centro-sul): Alanno em Abruzzo, Pomezia e 

Sermoneta em Lazio. Sermoneta é uma fábrica de 

síntese química, enquanto que as fábricas de 

Alanno e Pomezia produzem medicamentos não 

sujeitos a receita médica e também 

medicamentos sujeitos a receita médica. 

A fábrica de Pomezia emprega 450 pessoas, 

metade das quais dedicadas à produção e a 

serviços relacionados com a mesma. 

História — A fábrica de Pomezia foi fundada em 

1957 e viu uma série de expansões até aos anos 90. 

Dimensões — Para maximizar a eficiência e a logística, a fábrica está dividida em três áreas: produção 

e laboratórios, armazém, utilidades e serviços. 

• 350.000 m2 de superfície total; 

• 17.000 m2 de área coberta para produção e laboratórios (46%); 

• 12.000 m2 para armazém semi-automático centralizado, com 12 espaços de paletes; 

• 7.000 m2 para serviços e utilidades (20%). 

Capacidade de produção — A fábrica pode produzir: 

• mais de 650 milhões de doses por ano (sólidos orais, líquidos para injetáveis e suspensões orais,  

cápsulas de gel mole); 

• mais de 52 milhões de embalagens, maioritariamente exportadas para a Europa, Ásia, América  

do Norte, África e Japão; 

• 20% da produção é para exportação. 

Produtos e formas farmacêuticas – A produção foca-se em várias formas farmacêuticas: 

• sólidos orais (granulados em saquetas, comprimidos revestidos e não revestidos, cápsulas); 

• líquidos estéreis e produtos liofilizados (frascos e garrafas); 

• líquidos orais; 

• cápsulas de gel mole (nova tecnologia) 
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Novidades e futuros desenvolvimentos — Inauguração do Centro de Desenvolvimento Tecnológico 

Labio 4.0 em Pomezia — o qual permitirá à empresa alcançar novos objetivos e inovações para a 

indústria farmacêutica. O Centro acolherá os novos laboratórios de Investigação e Desenvolvimento 

dedicados à tecnologia farmacêutica e à química analítica, um investimento de mais de 13 milhões de 

euros. Aqui é onde toda a Investigação e Desenvolvimento da fábrica está concentrado. No mesmo 

pavilhão, está a ser construído uma fábrica piloto para a produção de substâncias experimentais, para 

funcionar em sinergia com todas as funções técnicas e científicas da Alfasigma. 

Giuseppe Allocca é o novo Diretor Executivo de Operações Corporativas e de Supply Chain (cadeia de 

abastecimento). Licenciado em Química, juntou-se à Alfasigma em Janeiro de 2020 depois de uma longa 

experiência na empresa Pfizer onde geriu as fábricas de produção em Itália e no estrangeiro. 
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Rui Martins, Diretor de Marketing.                
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