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Alfasigma: fábrica de produção em Sermoneta (Latina) 

 

A Alfasigma tem três fábricas de produção em Itália 

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

Sermoneta em Lazio. Enquanto que nas fábricas de 

Alanno e Pomezia produz medicamentos não sujeitos 

a receita médica e também medicamentos sujeitos a 

receita médica, na fábrica de Sermoneta (Biosint 

S.p.A.) produz princípios ativos farmacêuticos 

[matérias-primas (APIs)] e substâncias nutricionais 

para o mercado dos suplementos alimentares, quer 

para Itália, quer para o estrangeiro. Localizada na 

região de Latina, a fábrica de Sermoneta emprega 

mais de 100 pessoas dedicadas à produção e a 

serviços relacionados com a mesma.               

Para além das operações habituais — síntese, concentração, cristalização, centrifugação, secagem e 

embalamento — as instalações nesta fábrica química usam técnicas que não se vêm noutros locais 

similares, tais como, as técnicas de troca de iões de resinas, a nanofiltração e a electrodiálise, mesmo 

que usadas a uma escala piloto (experimental). 

História — A fábrica de Sermoneta foi fundada em 1979 e, por mais de 40 anos, tem sido o local químico- 

- farmacêutico de excelência no setor. 

Dimensões — A fábrica tem duas áreas de produção adjacentes e cobre uma área total de 130.000 m2, 

18.000 m2 dos quais cobertos. 

Capacidade de produção — A fábrica pode produzir cerca de 260 toneladas por ano, incluindo a 

produção de princípios ativos farmacêuticos e de princípios ativos nutricionais. 

Produtos e formas farmacêuticas – A fábrica produz substâncias ativas para medicamentos, bem como, 

substâncias ativas para suplementos alimentares (nutracêuticos) de acordo com as boas práticas 

internacionais: Good Manufacturing Practices (cGMP). Tem departamentos e linhas de produção 

distintas e especializadas para ambos (substâncias ativas farmacêuticas e substâncias ativas 

nutricionais).                     

A carnitina produzida nesta fábrica foi a primeira a ser registada como substância ativa por cerca de 30 

Ministérios da Saúde e a primeira a ser aprovada pela FDA (organismo que aprova os medicamentos e 

nutracêuticos nos Estados Unidos da América). 
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Novidades e futuros desenvolvimentos — Nos próximos anos, a nossa intenção é desenvolver e 

diversificar mais as nossas atividades, no sentido de posicionar esta fábrica como o local de produção 

quer para a indústria farmacêutica quer para a de suplementos alimentares (nutracêuticos) Italianos ou 

estrangeiros.: um parceiro industrial de excelência no desenvolvimento e produção com elevado valor 

acrescentado em produtos que impliquem tecnologia de ponta, com capacidade de criar um modelo de 

negócio para o desenvolvimento e produção de substâncias ativas farmacêuticas e substâncias ativas 

nutricionais. 

Marco Iorio é o CEO (Chief Executive Officer) da Biosint S.p.A. Licenciado em direito, começou a 

trabalhar na área de Recursos Humanos em 1988, antes de assumir funções de maior responsabilidade 

em empresas do grupo Sigma-Tau, particularmente nas áreas do Marketing e Supply Chain (cadeia de 

abastecimento).            

Antes de estar na atual função de CEO, tinha assumido a posição de Diretor Geral.   

 

 

 

 

 

 

 

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             

Última atualização, janeiro 2021 
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