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GS1 Portugal eleita para Comité Internacional de Saúde
A gestora responsável pelo setor da Saúde na GS1 Portugal, Beatriz Jorge, é a nova e primeira
representante portuguesa neste órgão consultivo global da maior organização mundial de
standards, onde se incluem os principais stakeholders do setor da Saúde
A GS1 Portugal, na pessoa da sua gestora para a Saúde, Beatriz Jorge, vai passar a ter
assento no Healthcare Leadership Team da GS1 global, órgão consultivo que
desenvolve atividades de apoio à implementação de standards globais no setor,
congregando todos os players da Saúde a nível mundial – de reguladores a indústrias
de medicamentos e dispositivos médicos ou prestadores de cuidados de Saúde.
O Leadership Team de Saúde da GS1 global tem por missão promover a adoção de standards
globais num setor que lida com vidas humanas e num contexto de segurança do paciente e de
eficiência na respetiva cadeia de valor. Por esse motivo, sublinha o Diretor Executivo da GS1
Portugal, “a eleição de Beatriz Jorge, enquanto representante da nossa organização neste grupo
estratégico internacional de Saúde, cujas iniciativas envolvem todos os reguladores de referência
mundial, do FDA (Food and Drug Administration) à Comissão Europeia, NETA, etc., e passando
pelos principais atores de toda a indústria do medicamentos e dispositivos médicos,
representando, inclusivamente, um novo passo na afirmação da nossa estratégia para o setor da
Saúde em Portugal e no mundo”.
“Num momento em que assistimos a um novo paradigma na codificação de todos os produtos de
Saúde (de medicamentos a dispositivos médicos), em que existem evidências claras de que a
adoção de standards globais – pelo seu potencial de uniformização, identificação única,
transparência e interoperabilidade global de toda a informação relevante – conduz a ganhos
substanciais e inequívocos para todos os atores ao longo da cadeia de abastecimento, do
laboratório ao hospital, esta eleição é também uma prova da importância da nossa proposta de
valor para o setor do medicamento em Portugal. Evidencia, finalmente, as inúmeras virtudes
desta linguagem única e global enquanto arma eficaz de combate à contrafação e de garantia de
segurança e do cumprimento dos 5 direitos do paciente: (i) o medicamento certo, (ii) na dose
adequada, (iii) pela via de administração correta, (iv) à hora certa e (v) ao paciente correto”,
afirma o Diretor Executivo da GS1 Portugal, João de Castro Guimarães.
Sem dúvida, prossegue João de Castro Guimarães, “a publicação dos Atos Delegados da Diretiva
dos Medicamentos Falsificados (2011/62/UE), a 9 de Fevereiro passado, trouxe uma nova
dinâmica e atualidade a este grande e estratégico projeto, na medida em que, até 9 de Fevereiro
de 2019, laboratórios e produtores de medicamentos têm de (i) adotar um identificador único em
medicamentos e (ii) garantir que o produto está inviolado”. Nesse sentido, conclui o responsável
da GS1 Portugal, “Portugal não se pode autoexcluir de um processo que está em marcha
acelerada em toda a Europa, devendo, com a maior brevidade possível (no limite, até 9 de
Fevereiro de 2019), migrar a identificação e codificação dos seus medicamentos para o Sistema
de Normas GS1, o único sistema capaz de responder eficazmente à contrafação de medicamentos,
um fenómeno global, ilícito e de grande perigo para a Saúde Pública, que rende aos seus autores
mais de 45 mil milhões de Euros anuais (dados de 2011).”
A GS1 é a maior organização de desenvolvimento de Standards à escala mundial, tendo por
missão a criação de uma linguagem universal entre parceiros de negócio. Amplamente
reconhecida pela implementação do código de barras no setor do Retalho há mais de 40 anos,
tem replicado esta experiência de rastreabilidade numa diversidade de setores em todo o mundo.
Por outro lado, enquanto Trusted Advisor dos seus associados e dos demais stakeholders
sectoriais, mas igualmente pelo seu reconhecido papel de neutralidade, tem conseguido juntar à
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mesma mesa reguladores, indústria, prestadores de serviços e utilizadores, para debater e
desenvolver formas de implementar uma linguagem universal nos Negócios, capaz de servir todos
os intervenientes ao longo das cadeias de abastecimento dos mais diversos setores de atividade,
promovendo a sua eficiência, transparência e segurança.
A GS1 Healthcare que, nesta organização, tutela o setor da Saúde à escala global, é liderada pelo
Leadership Team. Com uma liderança tripartida, constituída por Scott Mooney, da McKesson,
Steve Capel, Medtronic, e Feargal Mc Groarty, St. James’s Hospital, fazem parte do Healthcare
Leadership Team 18 representantes dos utilizadores do Sistema de Normas GS1, da indústria
farmacêutica e de dispositivos médicos a hospitais e ainda 8 representantes das 112 congéneres
GS1 espalhadas pelo mundo, onde se inclui pela primeira vez Beatriz Jorge da GS1 Portugal.

###
SOBRE A GS1 Portugal
(CODIPOR – Associação Portuguesa de Identificação e Codificação de Produtos)
A GS1 Portugal - CODIPOR – é a entidade que introduziu os códigos de barras em Portugal há 30 anos. É uma organização privada, neutra,
sem fins lucrativos e membro da organização global GS1. Fundada em 1985, por produtores e distribuidores, lidera atualmente o
desenvolvimento de Normas e Boas Práticas Operacionais, atuando como facilitadora da cadeia de valor.
A GS1 Portugal é uma entidade de Utilidade Pública. Na base da deliberação da Presidência do Conselho de Ministros, publicada em Diário
da República (Despacho 831/2013, de 16 de janeiro de 2013), estiveram “os relevantes e continuados serviços à comunidade em geral,
no tocante à inovação e ao desenvolvimento económico de múltiplos setores de atividade”, bem como o facto de que a GS1 Portugal
“cooperar com as mais diversas entidades e com a Administração Pública”.
É uma das maiores Associações Empresariais em Portugal, reunindo cerca de 7.700 empresas associadas, desde produtores de matériasprimas a retalhistas, incluindo produtores de marcas, distribuidores, associações industriais e prestadores de serviços tecnológicos - com
o objetivo de desenvolver, adotar e implementar Standards globais que revolucionam a forma de fazer negócios.
Mais informações em http://www.gs1pt.org
SOBRE A GS1
A GS1 é uma organização global, neutra, multissetorial e sem fins lucrativos que possui mais de 112 Organizações-Membro e 1,5 milhões
de empresas associadas em 150 países. Orientada para e governada pelos utilizadores, a GS1 facilita a colaboração entre parceiros de
negócio, organizações e prestadores de serviços tecnológicos, de forma a resolver os desafios de negócio que envolvam standar ds,
garantindo a visibilidade ao longo de toda a cadeia de valor. A GS1 a nível global atua em mais de 20 setores, desde os Fast Moving
Consumer Goods (FMCG) ao setor da Saúde, Transportes e Logística, Defesa ou Aeronáutica. É uma Organização Não Governamental
(ONG), com um estatuto consultivo reconhecido pelas Nações Unidas. Mais informações em http://gs1.org.
O Sistema de Normas GS1 é um conjunto de Standards Integrados, abertos e globais, que contribui para a gestão eficiente das cadeias
de valor. Resulta de acordos entre Parceiros, podendo ser adotado por qualquer agente e em qualquer cadeia de valor, permitindo uma
identificação única e inequívoca para produtos, unidades de expedição, ativos, localizações e serviços.
A GS1 desenvolve e gere o Sistema de Standards Globais para a Cadeia de Valor mais utilizado no mundo. O Sistema de Standards consiste
em:

•
•
•

1) IDENTIFICAÇÃO de Dados Comerciais de Produtos ou Bens de Grande Consumo, Serviços ou Localizações;
2) CAPTURA AUTOMÁTICA através de Códigos de Barras GS1 e tecnologia RFID;

3) PARTILHA (de forma eficiente e segura) de Informação Comercial entre Parceiros de Negócio, através do Comércio Eletrónico e da
Rede Global de Sincronização de Dados. Os benefícios para os negócios – cadeias de valor – são Eficiência, Segurança,
Colaboração e Sustentabilidade.
Mais informações em http://media.gs1pt.org/FICHEIROS/2122/GS1_General_Specifications_v16.pdf

Para mais informações contacte:
Patrícia Tavares l Gestora de Comunicação l GS1® Portugal l 926 300 878 | ou consulte: www.gs1pt.org
Pedro Salazar | Assessoria de Imprensa | 91 279 09 89 | ps@pedrosalazar.pt

