
SANOFI PORTUGAL   
O COMPROMISSO COM A SUA SAÚDE
A Sanofi é uma companhia líder global da área da saúde centrada na prevenção  
e na disponibilização de cuidados de saúde à sociedade.



SOBRE A SANOFI
Em Portugal, a Sanofi tem a sua sede no Empreendimento Lagoas Park e está presente em todo o território 

nacional com cerca de 160 colaboradores.

A Sanofi é uma companhia farmacêutica líder empenhada em disponibilizar soluções de saúde, estando 

presente em mais de 100 países, nos 5 continentes, com aproximadamente  

100 mil colaboradores. 

A NOSSA RESPOSTA:  
DISPONIBILIZAR SOLUÇÕES

CUIDAR
Apoiar para  

uma vida melhor

PREVENIR
Prevenir as doenças  
e reduzir os 
riscos 
associados

TRATAR
Disponibilizar as melhores 

soluções em 
saúde para a 

gestão da 
doençaCUIDADOS 

CONTÍNUOS 
PELA SANOFI

• INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO

No âmbito da sua atividade a Sanofi possui  
4 polos de Investigação e Desenvolvimento e  
16 mil colaboradores inteiramente dedicados a esta 
área.

• A INOVAR PARA SI

A ciência progrediu extraordinariamente nos últimos 
20 anos e chegámos agora à era do tratamento 
personalizado. Graças ao uso de tecnologias 
poderosas, à nossa experiência interna e às parcerias 
que estabelecemos com especialistas externos 
queremos contribuir para vidas mais saudáveis e 
acompanhá-lo enquanto vive a sua vida ao máximo.

PARCERIAS 
CHAVE

> Diabetes  
(com Verily, ex-Google Life 
Sciences)

>Doenças 
Genéticas

> Oncologia & 
Imunologia

Percentagem de investimento mundial

A Sanofi investe anualmente 15,3% das suas vendas 
em I&D e estima aumentar o seu investimento de 
5 mil milhões para 6 mil milhões de euros até 2020.

Desde janeiro de 2017 que Portugal está na lista dos 
países preferenciais para a implementação de 
ensaios clínicos em Oncologia.

Desde 2014, o nosso país aumentou 10 vezes a sua 
participação em processos de feasibility, tendo vindo a 
conquistar um número crescente de ensaios clínicos,  
que possibilita aos nossos investigadores e doentes o 
acesso a medicamentos inovadores.

NÚMERO DE ENSAIOS CLÍNICOS

2015                   2016     2017

 8                          12                   15  

• INVESTIGAÇÃO SANOFI EM PORTUGAL



PRIORIDADES ESTRATÉGICAS  
ATÉ 2020
• REDESENHAR O NOSSO PORTFÓLIO

A Sanofi pretende sustentar a sua liderança em áreas 
terapêuticas onde é forte e bem posicionada 
(diabetes, vacinas, doenças raras e trombose) e 
desenvolver posições competitivas em áreas com 
forte potencial de crescimento (esclerose múltipla, 
oncologia, imunologia, saúde do consumidor). 

Pretende ainda explorar opções estratégicas noutros 
segmentos de negócios como a área dos genéricos 
na Europa.

• FOCADOS NOS NOVOS 
LANÇAMENTOS

Estimamos lançar cerca de 18 novos produtos no 
mercado até 2020.

• APOIAR A INOVAÇÃO EM I&D

A Sanofi vai continuar a reforçar o seu pipeline de 
I&D e a aumentar a sua capacidade para inovação 
externa.

• SIMPLIFICAR A ORGANIZAÇÃO

Através de várias iniciativas vai ser possível gerar uma economia de custos na ordem dos 1,5 mil milhões de 

euros até 2018, que serão em grande parte reinvestidos no apoio a iniciativas de crescimento e na área de 

I&D.



SOMOS FORTES NA NOSSA 
DIVERSIDADE 
5 UNIDADES DE NEGÓCIO
• DIABETES E CARDIOVASCULAR

A Sanofi é uma referência nestas áreas e o seu 
compromisso é oferecer os melhores tratamentos e ter 
um papel de consciencialização e educação social. 
Em Portugal, a Sanofi é líder do mercado das insulinas.

• MEDICINA GERAL

Esta é uma área de grande diversidade, que engloba 
os nossos produtos para a medicina geral que já 
contam com alguns anos de experiência mas  
continuam a ter um alto valor terapêutico para os 
doentes. A Sanofi disponibiliza 90 produtos 
estabelecidos que cobrem necessidades em 16 
áreas terapêuticas. Esta unidade inclui a Zentiva, a 
nossa marca de genéricos.

Os produtos estabelecidos são um dos grandes 
pilares da Sanofi em Portugal.

• SANOFI PASTEUR

A Sanofi Pasteur colabora ativamente com as 
autoridades para oferecer vacinas inovadoras que 
obedecem aos mais elevados padrões de qualidade. 
Em Portugal, a Sanofi Pasteur tem uma das mais 
vastas ofertas, cobrindo 10 doenças que afetam 
bebés, crianças, adultos e idosos.

A maior parte do nosso portefólio de vacinas faz 
parte do Plano Nacional de Vacinação e a Saúde 
Pública é um dos nossos principais compromissos.

• CONSUMER HEALTHCARE
A Sanofi disponibiliza produtos de autocuidado que 
vão de encontro às necessidades de prevenção e 
tratamento, desenvolvendo produtos com grande 
eficácia e segurança. A sua ação centra-se em 
quatro áreas: tosse, constipação e alergias; dor; 
suplementos e saúde digestiva.

• SANOFI GENZYME

É a unidade de cuidados especializados que 
responde a necessidades médicas sem resposta, 
de modo a melhorar a vida dos doentes.  
Esta unidade é responsável pela área de Doenças 
Raras, Esclerose Múltipla, Oncologia e Imunologia. 

CENTRADOS NA SAÚDE E BEM-ESTAR
• ‘O JOELHO DÓI?’

Esta é uma parceria da Sanofi com a Liga Portuguesa 
contra as Doenças Reumáticas, para incentivar a 
visita ao médico e sensibilizar a população portuguesa 
para a importância do diagnóstico precoce. 

Para esse efeito, foi desenvolvida uma plataforma 
única, simples e diferenciadora que pretende 
responder à generalidade das questões: 
www.ojoelhodoi.pt.

• FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO

São várias as associações de doentes com as quais a 
Sanofi mantém uma relação de colaboração, tendo 
um papel ativo na informação, sensibilização e 
prevenção  tanto para o doente como para o público 
em geral, especialmente nas áreas da diabetes, 
esclerose múltipla, osteoartrose, oncologia e doenças 
raras.

Também ao nível dos cuidados de saúde atuamos 
em diversas categorias, nomeadamente Tosse e 
Constipação, Gastro, Alergias e Suplementos 
Alimentares, entre outros.



• THE WORLD VS.MS

«The World vs.MS» é uma iniciativa da Sanofi Genzyme, 
que convida toda a sociedade a partilhar as suas ideias 
para solucionar os desafios que a comunidade com 
esclerose múltipla enfrenta no seu dia a dia. Portugal foi 
o grande vencedor da primeira edição desta iniciativa 
internacional ao apresentar BladdeRunner, uma App 
que localiza casas de banho e que ajudará a combater 
o problema do controlo da bexiga, usualmente 
associado à EM. The World vs.MS é também um 
movimento social que usa as redes sociais para unir 
pessoas de todo o mundo na sensibilização para a 
esclerose múltipla, tendo 
ganho o prémio de 
Excelência em Estratégia 
de Social Media em 
julho de 2017, em Londres.

Viste o site para saber 
mais:  
www.theworldvsms.com.

PRÉMIOS E SUSTENTABILIDADE
• PRÉMIO SAÚDE SUSTENTÁVEL

Em parceria com o Jornal de Negócios, a Sanofi 
Portugal organiza o Prémio Saúde Sustentável, uma 
iniciativa orientada para a divulgação e incentivo de 
boas práticas de sustentabilidade da saúde em 
Portugal. Todos os anos distingue e premeia 
entidades, individuais ou coletivas, públicas, privadas 
ou do setor social, prestadores de cuidados de saúde 
hospitalares, cuidados primários, cuidados 
continuados bem como farmácias e associações. 
Adicionalmente é também reconhecida uma 
personalidade que se tenha distinguido na área da 
saúde pelo seu trabalho em benefício da sociedade. 
Um prémio que conta com a parceria da Accenture.

• PRÉMIO SANOFI DE CARDIOLOGIA

É o mais antigo prémio de investigação em Portugal 
nesta área. Criado em 1968 e organizado pela 
Sociedade Portuguesa de Cardiologia e pela Sanofi, 
o prémio, com um valor pecuniário de 7.500€, 
pretende distinguir os trabalhos de investigação na 
área clínica, no domínio desta especialidade.

• PRÉMIO ENFERMAGEM SANOFI

Dar destaque ao trabalho que os enfermeiros 
realizam na educação dos doentes com diabetes é 
o propósito deste prémio, que resulta de uma parceria 
com a Sociedade Portuguesa de Diabetologia.

• PRÉMIO CARREIRA DIABETES

Atribuído pela Sociedade Portuguesa de Diabetologia 
e criado em 2007, este é um prémio anual que conta 
com o apoio da Sanofi Portugal e que se destina a 
premiar a excelência no controlo clínico da diabetes 
por parte de individualidades ou instituições.

• MISSÃO T1D

Dentro da tendência atual da gamificação, a  Sanofi criou 
o jogo Missão T1D, cujo objectivo passa por permitir uma 
melhor compreensão da vida das crianças com Diabetes 
Tipo 1 e partilhar informação prática com as pessoas que 
as rodeiam, nomeadamente em ambiente escolar.

• PRÉMIOS ALMOFARIZ

O Stilnoite, um suplemento alimentar 
com ingredientes com tripla ação sobre 
o sono, da Sanofi Consumer Healthcare, 
foi eleito o Produto do Ano na cerimónia 
de entrega dos Prémios Almofariz 2017. 
Atribuídos pela primeira vez em abril de 
1995, os Prémios Almofariz  distinguem 
anualmente o que melhor se faz na área farmacêutica.



AS NOSSAS PESSOAS

• EQUILIBRA E BE WELL

Equilibra é um programa dedicado à conciliação, 
que passa pela gestão eficaz do tempo dos 
colaboradores e pela flexibilidade laboral. 
Be Well é um programa focado na área da saúde 
em termos educacionais, de prevenção, e bem-estar.

• GINÁSTICA LABORAL  
E CLUBE SANOFI 

Duas iniciativas para os nossos colaboradores, 
centradas na atividade física e no convívio.

Grande parte das nossas pessoas passa muito tempo 
ao volante. A formação e os programas de condução 
segura fazem parte dos nossos programas 
anualmente.

Sanofi Portugal certificada em Gestão do Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho.

A Sanofi Portugal detém a certificação ISO 14001 para o Meio Ambiente e a certificação OSHAS 18001 para a 
Saúde e Segurança no Trabalho. Estas certificações, conseguidas pela primeira vez em Portugal, são resultado 
do compromisso da empresa nestas áreas. 

MEIO AMBIENTE 

• SEGURANÇA RODOVIÁRIA

• ISO 14001

Entre os diversos benefícios destacamos a 
melhoria da gestão ambiental, reduzindo a 
quantidade de resíduos e a utilização de energia.

• OHSAS 18001

Destaca-se a criação de melhores condições de 
trabalho na organização, a redução de acidentes e 
doenças de trabalho, motivação dos colaboradores 
com melhores condições de trabalho.

Os homens e mulheres da Sanofi são os verdadeiros responsáveis pelo nosso futuro. O seu desenvolvimento 
como profissionais e  bem-estar pessoal são fundamentais para a nossa companhia, por isso, a formação  
e a implementação de programas de bem-estar fazem parte do nosso planeamento e da nossa cultura:

A Sanofi foi uma das primeiras signatárias, em 
Portugal, da Carta para a Diversidade, iniciativa da 
União Europeia criada com o objetivo de encorajar 
os empregadores e promover a diversidade.

• CARTA DA DIVERSIDADE



A área da responsabilidade social está focada nas populações mais sensíveis, nomeadamente crianças e 
idosos. De seguida apresentamos algumas iniciativas que refletem o nosso compromisso e o dos nossos 
colaboradores:

RESPONSABILIDADE SOCIAL 
CORPORATIVA

• PROGRAMA MUN-SI, AGIR 
SOCIALMENTE NO NOSSO 
CONCELHO
Uma resposta interventiva e interativa à obesidade 
infantil é o que pretende dar o Programa MUN-SI 
(Programa de Promoção de Saúde Infantil em 
Municípios), que visa prevenir este problema ao nível 
municipal. No concelho de Oeiras, este programa é 
apoiado pela Sanofi  e promove a  educação nas 
escolas do ensino básico na área da alimentação e 
hábitos de vida saudáveis para alunos, professores e 
pais. No ano letivo de 2016/2017, este programa 
decorreu em 11 escolas, em 97 turmas, tendo 
impactado cerca de 2300 crianças.

• CRUZ VERMELHA

O envelhecimento da população e a consequente 
solidão que muitos idosos enfrentam é hoje um 
problema social. Os colaboradores da Sanofi e os 
seus filhos aceitaram o desafio de minimizar essa 
solidão através de um postal de Natal, que se fez 
acompanhar de uma planta e de uma visita a 
alguns utentes do Centro de Dia da Costa do Estoril 
da Cruz Vermelha Portuguesa.

Informar a população sobre a realidade da pessoa 
com deficiência e angariar fundos para ajudar 
quem mais precisa é o que pretende a campanha 
Pirilampo Mágico, uma iniciativa que a Sanofi tem 
vindo a apoiar nos últimos anos, através da venda de 
Pirilampos junto dos seus colaboradores.

• BANCO DO MEDICAMENTO 

Desde a sua adesão, a Sanofi já doou cerca de  
45.000 embalagens de medicamentos. 

Em 2012, a Sanofi, como empresa associada da 
Apifarma e parceira ativa do Governo e das 
autoridades da saúde, aderiu ao Banco do 
Medicamento, no cumprimento da sua missão de 
promover o acesso dos nossos medicamentos aos 
doentes.

• CERCI OEIRAS

• COSTURAS À FLOR DA PELE

A Sanofi uniu-se ao reputado fotógrafo e cineasta 
Koen Suidgeest para trazer a Portugal a exposição 
“Costuras à Flor da Pele”, constituída por imagens de 
mulheres, de tronco nu, que sofreram de cancro da 
mama ou lidaram de perto com a doença. 
A exposição esteve patente em Lisboa, em 2014, e 
no Porto, em 2015. A exposição foi premiada pela 
Associação Portuguesa de Comunicação de 
Empresa dois anos consecutivos.



Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda

Empreendimento Lagoas Park, Edifício 7 - 3º Piso     2740-244 Porto Salvo

Tel.: 21 358 94 00 | Fax: 21 358 94 09 | Email:geral.pt@sanofi.com

www.sanofi.pt
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