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Alfasigma: fábrica de produção em Alanno (Pescara) 

 

A Alfasigma tem três fábricas de produção em Itália 

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

em Lazio. 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 Alanno, perto de Pescara, emprega 300 

pessoas dedicadas à produção e a serviços relacionados 

com a mesma, um terço delas são licenciadas e cerca de 

metade das quais são mulheres. 

História — A fábrica de Alanno foi fundada em 1987 e é 

considerada um pólo de excelência no sector. 

Dimensões — Para racionalizar o espaço e maximizar a eficiência simplificando os fluxos de trabalho, a 

fábrica está dividida em 11 departamentos localizados em 7 edifícios. 

• 128.500 m2 de superfície total; 

• 8.900 m2 de área coberta para produção e laboratórios (43%); 

• 7.600 m2 centro logístico (37%); 

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

Capacidade de produção — A fábrica pode produzir: 

• 73 milhões de embalagens e matérias-primas exportadas para todo o mundo; 

• 248 milhões de seringas e frascos pré-cheios fabricados todos os anos; 

• 37,3 milhões de frascos pós estéreis fabricados todos os anos; 

• 9 milhões de packs de produtos não estéreis (lacas, suspensões orais, cremes) fabricados todos  

os anos; 

• 40% da produção é para exportação, incluindo Europa, Japão e EUA. 

Produtos e formas farmacêuticas – A fábrica de Alanno produz a rifaximina, molécula na área de 

gastrenterologia de investigação própria, que detém o recorde de vendas nos EUA (mais de 1,5 mil 

milhões de euros; fonte: IQVIA). O outro medicamento que tem sido exportado com grande sucesso nos 

últimos anos (crescimento de dois dígitos em 2019, fonte: IQVIA) é outra molécula de investigação 

própria, a sulodexida, com indicação na doença venosa e arterial com risco trombótico. 
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Novidades e futuros desenvolvimentos — Esta fábrica de alta tecnologia sofreu uma ampliação 

adicional entre 2018 e 2019, com a construção de dois novos departamentos de produção em ambiente 

estéril. Um para aumentar a produção de seringas e frascos pré-cheios em mais de 150 milhões de 

unidades por ano, o outro especificamente desenhado para a produção de pós estéreis, com 

equipamento de alto desempenho para enchimento de frascos. O investimento realizado na 

modernização, atualização e expansão desta fábrica foi de 20 milhões de euros. 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Relações Públicas                    

Rui Martins, Diretor de Marketing.                

Tel.: +351 217 226 110 (Chamada para rede fixa nacional)          

Email: rui.martins@alfasigma.com                                                          

Website da empresa: pt.alfasigma.com             
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