GSK
Portugal

O nosso compromisso
com a sociedade

Quem
Somos

Uma companhia farmacêutica global,
impulsionada pela ciência, com um
propósito especial: ajudar as pessoas
a fazerem mais, sentirem-se
melhor e viverem mais tempo.
Temos três áreas globais de negócio,
dedicadas à investigação, desenvolvimento
e fabrico de medicamentos inovadores,
vacinas e produtos de grande consumo.

O nosso objetivo
Ser uma das companhias farmacêuticas mais inovadora,
com melhor performance e de maior confiança do mundo.

Isabel
Investigadora do Centro de I&D da GSK
Espanha, em Tres Cantos (Madrid)

O que
fazemos

Lorraine Brett, utente.
Lourenco, farmacêutico.

Procuramos disponibilizar
medicamentos, vacinas e produtos
de saúde diferenciados e de alta
qualidade ao maior número possível
de pessoas, através dos nossos
três setores globais de negócio, do
conhecimento técnico e científico e do
talento dos nossos colaboradores.

Medicamentos
A GSK dispõe de um amplo portfólio de medicamentos inovadores e
estabelecidos nas áreas Respiratória, Oncologia, VIH e outras doenças
infecciosas. A nossa estratégia de Investigação & Desenvolvimento centra-se
no conhecimento e pesquisa em torno do sistema imunitário, no uso da
genética humana e no recurso a tecnologias avançadas.

Linfócitos T a combater uma
célula cancerígena.

Vacinas
O nosso portfólio inclui um vasto número de vacinas inovadoras que protegem
os cidadãos ao longo das várias etapas da sua vida. A GSK disponibiliza,
diariamente, mais de 2 milhões de doses de vacinas para mais de 160 países.

Herpes zoster, vírus
causador de zona.

Consumer Healthcare
O nosso ramo de negócio de Consumer Healthcare desenvolve e comercializa
produtos inovadores nas categorias de Saúde Oral, Alívio da Dor e Área
Respiratória.

NovaMin, uma tecnologia
fundamental incorporada na
Sensodyne Repair and Protect.

Como
o fazemos
Todos os colaboradores da GSK
estão focados em 3 prioridades:
Inovação
Performance
Confiança
O nosso propósito
fazer mair, sentirse melhor, viver
mais tempo

O nosso objetivo
mais inovadores,
com melhor
desempenho e
maior confiança

A nossa
estratégia, valores
e expectativas

Inovação

Performance

Confiança

As nossas prioridades

Inovação
Apostamos na excelência científica e técnica para desenvolver
e lançar novos produtos que dêem resposta às necessidades
dos doentes, das autoridades e dos consumidores.

5.18mM€
investimento em I&D,
em 2019

14%

fomos a empresa
farmacêutica com maior
aumento de investimento em
I&D na UE, em 2018

37

+12.000

moléculas em
desenvolvimento,
14 das quais em Oncologia.

pessoas a trabalhar em I&D,
em todo o mundo

Em 2018, a GSK anunciou
uma parceria com a
23andMe, tendo em vista
o desenvolvimento de
novos medicamentos com
base na genética humana.

23andMe

®

Rodrigo,
Cientista de Transdução Celular,
Reino Unido

As nossas prioridades

Performance
Trabalhamos para potenciar o nosso crescimento no setor
farmacêutico, investindo de forma estratégica no negócio,
apostando no desenvolvimento dos nossos colaboradores e
exercendo a nossa atividade de forma responsável.

>2 milhões
doses de vacinas
distribuídas diariamente em
todo o mundo.

Nº1

liderança no tratamento de
doentes com VIH em todo
o mundo.

40%

de todas as crianças no
mundo estão protegidas
com, pelo menos, uma
vacina da GSK.

>200
milhões

inaladores produzidos, para
o tratamento da Asma
e DPOC.

Cerca de 40% das
crianças de todo o mundo
estão protegidas por, pelo
menos, uma vacina da GSK.
Dois milhões de doses
das nossas vacinas são
disponibilizadas todos os
dias, em 160 países.

Alexia
Doente

As nossas prioridades

Confiança
Somos uma companhia responsável e comprometida em
utilizar o nosso conhecimento científico e capacidade
tecnológica para procurar responder às necessidades
globais de saúde, garantir a disponibilidade dos nossos
produtos, a sustentabilidade do seu acesso e em sermos um
empregador moderno.

200 mil

colaboradores e respetivas
famílias têm acesso
a cuidados de saúde
preventiva, em todos os
países em que trabalhamos.

1º

medicamento de dose única
aprovado para o tratamento
da malária recidivante, em
60 anos.

1º

89%

lugar no ranking do Access
to Medicines Index pela
sexta vez consecutiva.

dos nossos colaboradores
em todo o mundo têm
orgulho em trabalhar
na GSK.

A nossade
Cerca
abordagem
40% das à saúde
crianças
global
traduz-se
de todono
o mundo
foco da
estão protegidas
nossa
ciência em por,
três pelo
dos
menos, uma
maiores
desafios
vacina
que
daafetam
GSK.
crianças e jovens nos países
Dois
milhões de doses
em desenvolvimento:
VIH,
das
nossas
vacinas
são
tuberculose e malária.
disponibilizadas todos os
Todos os anos, 6 milhões de
dias, em 160 países.
crianças com menos de 5
anos morrem nos países em
desenvolvimento, a maioria
por causas preveníveis.
Lourdes
Alexia
Cientista
do
centro
de
I&D
da GSK
Doente
Espanha, em Tres Cantos (Madrid)

Porque o
fazemos
Para ajudar as pessoas a fazerem mais,
sentirem-se melhor e viverem mais tempo.

Valores e
expectativas
Os nossos valores e expectativas estão no centro de tudo o que fazemos
e ajudam a definir a nossa cultura para que, juntos, possamos fazer coisas
extraordinárias pelos doentes e consumidores e fazer da GSK uma ótima
empresa onde trabalhar.

Os nossos valores
Foco no doente
Transparência
Respeito
Integridade

As nossas expectativas
Coragem
Responsabilidade
Desenvolvimento
Trabalho em Equipa

Líderes no acesso a
medicamentos e vacinas
O nosso objetivo é melhorar o
acesso aos nossos produtos
de forma sustentável,
independentemente da condição
geográfica ou económica de
qualquer pessoa. Para o fazer,
temos implementado várias
estratégias em países com menor
capacidade económica.

Lideramos o Access to
Medicines Index desde a
sua criação, em 2008.
Liderámos a primeira
edição do Access to
Vaccines Index, em 2017.

Fotógrafo: Stefan Luginbühl
Imagem cedida por Save the Children

GSK
Portugal
A GSK Portugal está sediada no
Arquiparque, em Miraflores. Somos uma
equipa de mais de 200 colaboradores,
nas três áreas de negócio (GSK Produtos
Farmacêuticos, GSK Consumer Healthcare,
ViiV Healthcare).

Somos GSK há 20 anos, mas
trazemos connosco um legado de
muito mais décadas de inovação e
compromisso com os nossos doentes.

O nosso compromisso com a sociedade
A nossa marca
O nosso negócio

23 M€
de contributo anual para a economia local,
nos últimos 5 anos

20

Anos de atividade
em Portugal

As nossas pessoas
O nosso compromisso
com a sociedade
10
>200
colaboradores

Ensaios clínicos e estudos
observacionais em desenvolvimento

>50

Associações de Doentes
esenvolvidas na iniciativa Patient
Advocacy Leaders’ Summit (PALS)

76%
dos nossos órgãos
executivos são compostos
por mulheres

>2 M€

de donativos a entidades do
terceiro setor
Fundação GlaxoSmithKline
para as Ciências da Saúde

99%
dos colaboradores têm
orgulho em trabalhar na GSK

Área Farmacêutica
Área Respiratória
Respiramos inovação
Trabalhamos há mais de 50 anos no desenvolvimento de tratamentos
para doenças respiratórias crónicas, como a Asma e a DPOC,
dispondo atualmente um dos portfólios de medicamentos mais
abrangentes e completos nesta área.

Área de Vacinas
Na linha da frente da prevenção
Lideramos, a nível mundial, a investigação e produção de vacinas para
prevenir diversas doenças infeciosas – como a hepatite, o rotavírus,
o vírus do HPV, a difteria, o tétano, a meningite bacteriana e a gripe –
em todas as etapas da vida (dos lactentes aos adultos).

Oncologia
Maximizar a sobrevivência e a qualidade de vida dos doentes
Estamos empenhados em desenvolver opções terapêuticas que deem
resposta a necessidades médicas não satisfeitas, tendo como objetivo
primordial a maximização da sobrevivência e a qualidade de vida dos
doentes oncológicos. Fazemo-lo através de uma abordagem única à
I&D, com enfoque em inovação nas áreas de terapêutica epigenética,
terapêutica celular, letalidade sintética e imunoterapia.

VIH
Ao lado de todas as pessoas com VIH
Há mais de 30 anos, desenvolvemos o primeiro antirretrovírico contra
o VIH. Atualmente, a ViiV é a única empresa farmacêutica no mundo
que se dedica exclusivamente ao progresso científico no tratamento
de pessoas que vivem com VIH, procurando ao mesmo tempo garantir
que todos os doentes conseguem aceder aos tratamentos de que
necessitam. Continuaremos à procura de novas formas de limitar o
impacto desta doença, até que o número de pessoas com VIH seja
reduzido a zero.

Inovação em Portugal

Inovar com Responsabilidade
Situação Atual
–	O setor farmacêutico continua a afirmar-se como um dos mais inovadores do mundo1;
–	Os medicamentos inovadores acrescentaram 2 milhões de anos de vida saudável (DALY) em Portugal dede 1990,
com poupanças em custos diretos de cerca de 560 milhões de euros anuais2;
–	Em Portugal, o investimento do setor farmacêutico em I&D foi de 116M€ em 2018, o valor mais elevado
da década3;
–	De entre as 100 empresas com maior investimento em I&D em Portugal, 10 correspondem a empresas farmacêuticas4;
–	A valorização de projetos de I&D na área de Oncologia duplicou desde 2010, correspondendo atualmente a
36% dos pipelines em fase avançada de desenvolvimento5;
–	O setor da saúde regista o segundo valor mais elevado de I&D em Portugal6;
–	Em 2018, o número de medicamentos experimentais submetidos a ensaio clínico em Portugal atingiu o
maior valor de sempre, com 61 entidades moleculares em avaliação7;
–	Ao longo dos últimos 15 anos, a área de Oncologia tem sido de forma consistente a área com mais estudos
experimentais registados, numa média de 44 medicamentos por ano8;

O nosso compromisso
–	Estamos a trabalhar no desenvolvimento de 37 potenciais novos medicamentos e vacinas inovadoras, 14 dos
quais na área de Oncologia;
–	Atualmente, a GSK está a desenvolver em Portugal vários ensaios clínicos e estudos observacionais nas áreas da
imunoinflamação, oncologia e pneumologia.
–	
30 medicamentos inovadores e vacinas introduzidos no mercado português, nos últimos 20 anos.
–	
10 grandes lançamentos nos últimos anos em Portugal, nas áreas de DPOC, Asma, Asma Grave, VIH e Vacinas.
–	Através do Programa de Acesso Precoce (PAP) a medicamentos, mais de 100 mulheres com cancro do ovário
estão já a beneficiar da nossa inovação na área de Oncologia.
–	
A Fundação GlaxoSmithKline das Ciências da Saúde tem como objetivo promover e apoiar projetos de
investigação científica;
–	Somos inovadores na realização de estudos clínicos de vida real e aplicação de Big Data em Saúde.

Queremos estar na linha da frente do progresso
Desafios e Prioridades
–	Otimização da gestão temporal dos processos de avaliação de tecnologias de saúde;
–	Garantir que no âmbito do efetivo acesso dos doentes à inovação, os critérios económicos não se sobrepõem à evidência
epidemiológica e clínica;
–	Reforçar os mecanismos de incentivo à realização de ensaios clínicos em Portugal, eliminado o impacto de barreiras burocráticas na
autonomia e agilidade dos hospitais ao nível da gestão dos mesmos;
–	Aposta numa estratégia nacional de investigação e translação da inovação no setor da Saúde;
–	Harmonização dos critérios de avaliação clínica e económica entre as várias áreas terapêuticas;
–	Equilibrar o processo de negociação contratual entre as empresas e as autoridades;

Performance em Portugal

Responder aos Desafios em Saúde
Situação Atual
Área Respiratória
–	Portugal continua a registar um elevado subdiagnóstico de DPOC e Asma, face aos valores previstos de prevalência9;
–	As doenças do aparelho respiratório têm uma elevada prevalência, sendo responsáveis em Portugal por cerca de 19% dos óbitos e a principal
causa de internamento hospitalar9;
–	Em 2016, excluíndo as neoplasias, as doenças respiratórias foram responsáveis por 14.963 anos de vida perdidos (YLL)9;
–	Segundo a Direção-Geral da Saúde, os custos associados aos internamentos hospitalares por doenças respiratórias atingiram os 213
milhões de euros em 20139;
Vacinas
–	As vacinas previnem cerca de três milhões de mortes todos os anos, evitando que quase 750.000 crianças sofram de algum tipo
de incapacidade10;
–	Portugal é o país da UE em que mais se confia nas vacinas11;
–	Entre 1990 e 2016 registou-se uma redução de 54% na mortalidade por doenças preveníveis por vacinas10;
–	A vacinação em Portugal permitiu erradicar a varíola, eliminar cinco doenças e controlar outras sete12.
Oncologia
–	
1 em cada 5 homens e 1 em cada 6 mulheres desenvolve cancro ao longo da sua vida13;
–	Em Portugal, há mais de 155 mil pessoas que vivem com diagnóstico de cancro nestes últimos 5 anos13.
–	
A deteção precoce é crítica no combate ao cancro.. Exemplo disso é o cancro do ovário que, devido à difícil deteção em estadios iniciais, é
atualmente o cancro ginecológico mais letal em Portugal e no mundo14,15;
–	Devido a estratégias efetivas de prevenção e à inovação terapeutica, a sobrevivência a vários tipo de cancro tem aumentado
significativamente ao longo dos últimos anos15;
–	Em 2017, a carga de doença oncológica teve um impacto económico de cerca de 141mM€, na União Europeia16.
VIH
–	
A transmissão de VIH continua a ser uma prioridade de saúde pública, afetando mais de 2 milhões de cidadãos na Europa17, onde Portugal apresenta uma das
taxas de prevalência mais elevadas18;
–	
Graças à inovação e progresso tecnológico, a infeção por VIH é hoje uma doença crónica19;

O nosso compromisso
Área Respiratória
–	
>50 anos de compromisso com a investigação e inovação na área respiratória;
–	Dispomos de um dos portfólios mais alargado e flexível de soluções terapêuticas para os vários estadios de asma e DPOC;
–	Temos procurado estabelecer parcerias institucionais ao nível dos Cuidados de Saúde Primários, que aportem valor à prestação de cuidados
respiratórios, do diagnóstico à reabilitação.
Vacinas
–	A GSK tem mais de 30 vacinas desenvolvidas, que ajudam a proteger contra 21 doenças20.
–	40% das crianças de todo o mundo são imunizadas por, pelo menos, uma vacina da GSK10;
–	No âmbito da resposta à pandemia da COVID-19, temos múltiplas parcerias em curso para o ágil desenvolvimento e produção de várias
vacinas adjuvantadas21;
–	Colaboramos ativamente com as autoridades de saúde para que as nossa vacinas possam ajudar a proteger o maior número de portugueses,
nomeadamente através do PNV;
Oncologia
–	Estamos a aplicar uma abordagem única à I&D em Oncologia que nos tem permitido progredir consideravelmente no desenvolvimento de
potenciais novos medicamentos.
–	Estamos focados em promover inovação terapêutica através de ciência e tecnologia centradas no doente.
–	O nosso objetivo primordial é dar resposta a necessidades médicas não satisfeitas, que maximizem a sobrevivência e aumentem a
qualidade de vida.
–	
Em conjunto com a comunidade médica, estamos empenhados em desenvolver novas soluções terapêuticas para as doentes com cancro do
ovário;
VIH
–	Ao longo dos últimos anos, temos colaborado com o projeto Fast-Track Cities, da ONU, no âmbito do objetivo 90-90-90;
–	Nos últimos dois anos, doámos mais de 500mil € a Associações de Doentes com VIH;
–	Contribuímos ativamente para a formação científica independente de vários profissionais de saúde da área do VIH em Portugal;

Queremos estar na linha da frente do progresso
Desafios e Prioridades
–	Prestar um contributo à estratégia integrada de diminuição do subdiagnóstico de DPOC, ao nível dos Cuidados de Saúde Primários;
–	Otimizar a gestão e o controlo dos doentes respiratórios, melhorando a sua qualidade de vida e diminuíndo os internamentos;
–	Promover iniciativas que fortaleçam os índices de literacia em saúde, nomeadamente na área respiratória, de vacinas e das doenças oncológicas;
–	Mitigar barreiras no acesso ao diagnóstico e à inovação terapêutica em Oncologia, promovendo uma efetiva cultura de integração entre os vários níveis
de cuidados;
–	Assegurar um efetivo acesso à vacinação contra doenças preveníveis, intra e extra-PNV.
–	Fortalecer o compromisso multidisciplinar ao nível da promoção e educação para a vacinação.

Confiança em Portugal

Trabalhar com Valores
Situação Atual
–	O Serviço Nacional de Saúde (SNS) constitui uma das maiores conquistas sociais em Portugal, cuja sustentabilidade
e robustez importa preservar;
–	A nível internacional, estima-se que os sistemas de saúde desperdicem cerca de 20% dos seus recursos devido
à ineficiência de processos e de gestão de patologias crónicas22;
–	Portugal foi um dos três países da OCDE que, na última década, reduziu os seus gastos com saúde23;
–	Ao longo da última década, através de um acordo de cooperação com o Ministério da Saúde, a Indústria
Farmacêutica tem assumido um compromisso para com a sustentabilidade do SNS;
–	O setor farmacêutico tem colaborado ativamente no combate à pandemia da COVID-19, com mais de 3,5 milhões
de euros de donativos em Portugal e quase 100 vacinas candidatas em todo o mundo24.*
–	A Indústria Farmacêutica acrescenta cerca de 4,3 mil milhões de euros à economia portuguesa, representando
cerca de 2,3% do PIB2;
–	Os ensaios clínicos têm proporcionado vários benefícios diretos e indiretos para os doentes, para o SNS e para o
desenvolvimento do país25, sendo uma área de aposta estratégica por parte do sistema de saúde;

O nosso compromisso
–	A GSK lidera, desde a primeira edição, os rankings Access to Medicines Index e Access to Vaccines Index26;
–	Alcançámos o primeiro lugar no Índice de Transparência da AllTrials, que avalia as políticas de transparência no
âmbito dos ensaios clínicos;
–	A GSK foi considerada, em 2019, a empresa farmacêutica mais sustentável do mundo pelo Dow Jones
Sustainability Index (DJSI).
–	Somos um parceiro ativo no combate à COVID-19. Estamos a apoiar o sistema de saúde, com donativos para
compra de EPI para os profissionais de saúde, programas de apoio à comunidade e iniciativas de sensibilização
junto dos principais grupos de risco.
–	Sustentamos internamente uma cultura inclusiva, de transparência, ao mesmo tempo que reforçamos a nossa
responsabilidade social enquanto empresa.
–	Estamos empenhados em potenciar o desenvolvimento dos nossos colaboradores e das nossas equipas. Para isso,
contamos com várias iniciativas de apoio à formação e um programa de Reverse Mentoring,
–	Através da iniciativa Patient Associations’ Leaders Summit (PALS) a GSK e a ViiV Healthcare contribuem ativamente
para a capacitação das associações de doentes em Portugal.
–	A ViiV Healthcare lidera, há 7 anos consecutivos, o ranking PatientView que avalia a proximidade e compromisso
das empresas farmacêuticas com os doentes.
–	Através das iniciativas #MyFeelGood e Partnership for Prevention, disponibilizamos serviços de prevenção e deteção
precoce de doenças a todos os nossos colaboradores.
–	Com o nosso programa Orange Day, os colaboradores da GSK dispõem de um dia por ano para se associar a
ações de voluntariado na comunidade.

Queremos estar na linha da frente do progresso
Desafios e Prioridades
–	Sustentar elos de colaboração entre os setores público e privado no que respeita ao acesso à inovação, que permitam o desenvolvimento
sustentável do SNS e a prossecução da sua missão basilar;
–	Defender o papel do setor farmacêutico enquanto parceiro do SNS;
–	Promover uma verdadeira integração de resposta assistencial entre cuidados primários e especializados, com vista à otimização de outcomes
na gestão individual de cada utente;
–	Promover um maior envolvimento do doente na avaliação de tecnologias de saúde;
*Dados recolhidos a 30 de outubro 2020
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