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Brexit – algumas considerações 

O desafio europeu…e não só!
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Brexit – considerações gerais
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Brexit – O desafio europeu…
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Brexit – O desafio europeu…

Figure 1. Amount of assigned rapporteur/corapporteur cases 

in the EU in 2015 up to and including 4th quarter

Fonte: Agência Dinamarquesa, Fev 2016 - https://laegemiddelstyrelsen.dk/en/licensing/licensing-of-

medicines/case-statistics-and-order-books/number-of-cases-on-the-authorisation-of-medicinal-products/centralised-

authorisation-procedure-2015/#
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Brexit – O desafio europeu…
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Brexit – O desafio europeu…

Relatório EFPIA
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Brexit – O desafio europeu…



There are many ways to leave the European Union!
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Brexit – O desafio europeu…???????
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Brexit no contexto regulamentar europeu
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Brexit no contexto regulamentar europeu
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Brexit no contexto regulamentar europeu
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Brexit no contexto regulamentar europeu
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Brexit no contexto regulamentar europeu
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Brexit no contexto regulamentar europeu
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Brexit no contexto regulamentar europeu

CAP´s
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Brexit no contexto regulamentar europeu

DRP´s

✓Realização de questionário sobre capacidade de maior envolvimento dos 

EM.

✓Cerca de 5000 medicamentos a redistribuir

✓ 40% ainda sem novo EMR
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Brexit - na área do medicamento
Indicações da CE:

✓ Devemos prepararmo-nos para o pior cenário – NO DEAL

✓ A 30 de Março 2019, UK passa a ser tratado como “third country”

✓ Os medicamentos que já estão colocados nos dois mercados podem permanecer.

✓ Foram identificados pelos vários países e instituições como potenciais fontes de

problemas:

❑ Farmacovigilância

❑ MAH

❑ Import / Export (Supply Chain)                         

❑ GMP Certification                        

❑ Qualified Person Release      

❑ Finished Products and APIs from UK

❑ Clinical Trials

❑ Product Testing
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Brexit no contexto regulamentar europeu
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Brexit no contexto regulamentar europeu
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Brexit no contexto regulamentar europeu
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Draft Brexit DEAL



26

Brexit no contexto regulamentar europeu
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Brexit no contexto regulamentar europeu
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Brexit no contexto regulamentar europeu
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Brexit no contexto regulamentar europeu



30

“Having described what is mandated by EU with regards to the aspects of

Pharmaceutical Manufacture and GMP, the EU will be a Third Country to the

UK.

The UK will treat the EU similar to what the EU treats UK on the following

topics”
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Brexit: o que tem feito o INFARMED?

✓ Aceitar os desafios



✓ Saída UK da UE  Estratégia reforço posição PT no sistema de europeu de avaliação 

de medicamentos

✓ Distribuição do portfolio de processos centralizados em que UK estava envolvido 

assegurar business continuity

✓ Critérios de redistribuição:

1. Inquérito às autoridades nacionais – Capacidade

2. Envolvimento anterior em processos liderados por UK 

3. Atual portfolio de cada autoridade nacional

4. Especialização dos EMs em certas áreas fármaco-terapêuticas (código ATC)

5. Clusters de produtos (= INN e Titular AIM)

UK  PT = 28 novos processos (CHMP + PRAC) 

https://img.washingtonpost.com/

Portugal no TOP 5 da redistribuição dos processos centralizados do Reino Unido

Brexit: o que tem feito o INFARMED?
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Brexit: o que tem feito o INFARMED?
✓Portugal como Estado Membro de Referência

  Ranking Europeu 
Total processos 

iniciados 

2007 14º 13 

2008 7º 58 

2009 6º 74 

2010 5º 158 

2011 4º 239 

2012 3º 226 

2013 5º 110 

2014 4º 153 

2015 4º 186 

2016 4º 161 

2017 4º 145 

2018 (1S) 3º 95 
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Brexit: o que tem feito o INFARMED?

✓ Aceitar os desafios

✓ Reforçar as equipas nos pontos críticos

- alterações

- renovações

- EMR

- PCentralizados

✓ Reforçar a CAM com peritos nas áreas 

terapêuticas estratégicas
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Brexit: o que deve fazer o INFARMED?

Previsão de até ao final do mês de Novembro, solicitar aos TAIM a identificação dos

medicamentos cujo fornecimento possa ser impactado pelo Brexit, que sejam considerados

críticos em PT pela inexistência de alternativa terapêutica

Actuar atempadamente e evitar roturas de 

medicamentos essenciais
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Brexit: o que tem feito o INFARMED?

✓Colaboração com outros EM (IE) no sentido de facilitação da 

utilização de rotulagem bilingue;

✓ Evitar partilha com EM de maior mercado
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Brexit no contexto nacional - oportunidade ou risco?



MUITO OBRIGADA


