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Alfasigma: apresentação da empresa 

 

Uma história de 70 anos de sucesso — Em 1948, o ano da nossa fundação, em Bolonha, Marino Golinelli, 

acabado de se formar em ciências farmacêuticas, cria a empresa Biochimici Alfa, que mais tarde passaria 

a chamar-se Alfa Wassermann. A empresa cresceu a um bom ritmo, ano após ano, graças a uma forte 

estratégia de desenvolvimento e a um rigoroso plano de aquisições até aos dias de hoje.        

Em Portugal, no contexto do plano de aquisições, a Alfa Wassermann adquire em 2005 a totalidade do 

capital da BioSaúde – Produtos Farmacêuticos, Lda, uma empresa portuguesa constituída em 1992. 

2013, é o ano da implementação efetiva da marca corporativa em Portugal, data em que assumiu a nova 

designação social: Alfa Wassermann – Produtos Farmacêuticos, Lda.           

De 2015 a 2017, é fundada a Alfasigma, empresa farmacêutica inteiramente italiana: o resultado da 

união entre os grupos Alfa Wassermann e Sigma-Tau, dois dos mais importantes grupos farmacêuticos 

privados italianos, sendo atualmente uma das 5 maiores companhias farmacêuticas em Itália. A nível 

internacional está presente em cerca de 70 países através das suas 17 subsidiárias e distribuidores nos 

5 continentes. O volume de negócios da empresa em 2020 foi de 989 milhões de euros, divididos 

uniformemente entre a Itália e o resto do mundo.            

Em abril de 2018, a filial portuguesa altera a sua designação para Alfasigma Portugal, Lda. A Alfasigma 

Portugal ocupa uma posição de destaque na indústria farmacêutica nacional, apresentando um portfolio 

diversificado, que resulta maioritariamente das áreas de pesquisa e investigação de moléculas 

inovadoras nas áreas terapêuticas de Gastrenterologia e Vascular. Comercializa ainda, outras moléculas 

inovadoras licenciadas por congéneres multinacionais, a par do desenvolvimento de marcas próprias 

locais. 

A nossa paixão, os nossos talentos — A Alfasigma é uma empresa internacional sólida, com a sua sede, 

dois centros de Investigação e Desenvolvimento (I&D) e três fábricas sediados em Itália. As duas outras 

fábricas estão sediadas em Espanha e nos Estados Unidos. Uma empresa privada e gerida de forma 

eficiente, a Alfasigma tem um plano de desenvolvimento ambicioso, mas bem pensado para os próximos 

anos, a fim de se tornar a empresa líder nas especialidades onde opera. É um lugar onde se pode crescer 

e desfrutar da paixão pelos produtos farmacêuticos. A nossa cultura assenta em três pilares: 

Integridade, Tenacidade e Paixão.                 

A Integridade significa que pedimos aos nossos empregados, chefias e colaboradores que operem de 

uma maneira transparente, respeitosa e honesta, e que sejam sempre responsáveis pelas suas ações. A 

Tenacidade está bem resumida no nosso mote: “Never Give Up” / “Nunca desistas!”. Pedimos a todos 

uma abordagem perseverante e tenaz em todos os projetos e atividades.          

“Pharmaceuticals with passion” é a base da nossa empresa. Estamos profundamente convencidos de 

que as pessoas só podem ir mais além se alimentarem o seu trabalho com paixão. 

Excelência na investigação, uma prioridade da empresa — A Alfasigma é uma das empresas 

farmacêuticas em Itália que mais investe em I&D, particularmente em moléculas inovadoras nas áreas 

terapêuticas de Gastrenterologia e Vascular. Em 2020 iniciou-se a construção do novo Centro de 

Desenvolvimento Tecnológico Farmacêutico (Labio 4.0), em Roma (Itália), que solidifica a pegada de I&D 

do grupo, em conjunto com o Centro de Bolonha (Itália). 
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Áreas terapêuticas e medicamentos - Ao longo de mais de duas décadas de atividade, a Alfasigma 

Portugal tem disponibilizado aos profissionais de saúde e à população em geral, soluções terapêuticas 

inovadoras, estando presente em muitas áreas terapêuticas dos cuidados de saúde primários 

(Gastrenterologia, área Vascular, Ortopedia, Reumatologia, Medicina Física e Reabilitação e Medicina 

Geral e Familiar), contribuindo para uma melhoria da qualidade da saúde.                 

Temos um portfolio de produtos maduros que estamos constantemente a reforçar e a expandir, em 

especial através de um modelo de desenvolvimento incremental. Entre estes, o nosso principal 

medicamento é a α-rifaximina, utilizado no tratamento de doenças do trato gastrointestinal.                          

A investigação ativa de novas terapêuticas para o tratamento da doença vascular é da máxima 

importância para a Alfasigma. Comercializada em Portugal, a sulodexida é uma terapêutica “heparina-

like” com indicação na doença venosa e arterial com risco trombótico e prevenção da retrombose sem 

risco de aumento de hemorragia. 

Compromisso com os doentes e profissionais de saúde — O crescimento mútuo, transparência e a 

tomada de decisão a pensar primeiro nos doentes são os valores que guiam o nosso diálogo com a 

comunidade médica. O nosso objetivo é um e apenas um: proporcionar mais e mais tratamentos 

eficazes aos doentes. A relação com os profissionais de saúde e com as organizações de saúde assume 

várias formas: desenvolvimento de novos fármacos mediante estudos clínicos em hospitais, 

universidades e instituições de saúde públicas e privadas, mas também aconselhamento científico, 

conferências, seminários e educação médica contínua organizados por instituições públicas, empresas 

de investigação científica e fornecedores credenciados. 

O bem-estar dos nossos funcionários — Para a Alfasigma, a saúde dos funcionários, das suas famílias e 

dos seus parceiros no sistema de saúde e na comunidade, bem como a continuidade no negócio, foram 

sempre uma prioridade. Desde os primeiros momentos do estado de emergência, a empresa 

implementou medidas de contenção para prevenir a disseminação do vírus e proteger os seus 

colaboradores. A maior parte dos funcionários passaram a trabalhar a partir de casa, tirando partido da 

experiência ganha durante os últimos anos, em que a empresa já tinha adotado o trabalho remoto.  

 

 

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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