
 



ANGELINI PHARMA 

A Angelini Pharma é uma empresa farmacêutica internacional que faz parte da Angelini Industries. A 
empresa investiga, desenvolve e comercializa soluções de saúde com foco predominante nas áreas 
de Sistema Nervoso Central (SNC) e Saúde Mental, incluindo dor, Doenças Raras e  no segmento de 
Consumer Healthcare com marcas de venda livre de grande sucesso em todo o mundo. 

Fundada em Itália no início do século XX, a Angelini Pharma opera diretamente em 25 países, 
empregando mais de 3000 pessoas. Os seus produtos são comercializados em mais de 70 países, 
através de alianças estratégicas com os principais grupos farmacêuticos internacionais. 

A Angelini é uma empresa totalmente integrada com programas de Investigação e Desenvolvimento 
extensos e amplamente reconhecidos, além de instalações de produção de primeira classe e atividades de 
marketing internacional de compostos-chave e medicamentos líderes em muitos setores. 

Ao longo dos anos, as equipas de Investigação e Desenvolvimento da Angelini Pharma identificaram 
várias moléculas importantes, como a trazodona e a benzidamina, e estão atualmente envolvidas na 
investigação de novos tratamentos para a população pediátrica. 
A investigação envolve parcerias público-privadas com instituições académicas reconhecidas e centros 
de importância global. A Rede Científica e as Parcerias desempenham um papel importante na 
criação de inovação. 

As instalações de produção da Angelini Pharma em Ancona (Produtos Acabados), Aprilia (Matérias-
primas) e Casella (produtos da marca Amuchina) estão na vanguarda das tecnologias, padrões da 
indústria e proteção ambiental, graças à utilização e integração de fontes renováveis. 
Em Barcelona, Espanha, a empresa produz suplementos alimentares como as Pastillas Juanola. Em 
março de 2020, a Angelini Pharma adquiriu a unidade de produção na Albânia (Geórgia), um fornecedor 
global de ThermaCare Faixas térmicas terapêuticas. 

A Angelini Pharma tem escritórios em Itália, Espanha, Portugal, Áustria, Polónia, República Checa, 
Eslováquia, Hungria, Alemanha, Roménia, Bulgária, Grécia, Turquia, França, Reino Unido, Suécia, Países 
Baixos, Suíça, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Islândia, Rússia e EUA. Parcerias estratégicas 
com empresas internacionais complementam e ampliam as áreas geográficas onde a empresa atua. 

Como parte das suas estratégias internacionais, a Angelini Pharma tem promovido vias para o 
desenvolvimento em países com elevado potencial de crescimento, com aquisições direcionadas e 
melhoria das estruturas existentes. Além disso, importantes alianças estratégicas com os principais 
grupos farmacêuticos com presença global permitem a distribuição dos produtos Angelini Pharma em 
todo o mundo. 
Para citar alguns, estes incluem Trittico® (trazodona, antidepressivo), Latuda® (cloridrato de lurasidona, 
antipsicótico), Tantum® (benzidamina, anti-inflamatório), Aulin® (nimesulida, analgésico anti-
inflamatório), Vellofent® (fentanil, analgésico) e Xydalba® (dalbavancina). 

Nos últimos 10 anos, a percentagem de vendas fora da Itália tem vindo a aumentar continuamente, 
atingindo atualmente cerca de 50% do total de vendas farmacêuticas. 
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