
 

 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

ALLOGA E LOGIFARMA FORMAM ALIANÇA 

 

Foram concluídas com sucesso as negociações para a aliança entre a Alloga e a Logifarma, 

operadores logísticos líderes no setor da saúde. Com início marcado para 1 de janeiro de 2019, 

esta fusão será controlada pela Alliance Healthcare e pela Iberfar e vai beneficiar da experiência 

de ambas as empresas no mercado português e da visão global inerente à participação de um 

grupo de dimensão mundial. 

A sociedade comum terá uma participação de 51% da Alliance Healthcare e de 49% da Iberfar. 

O Conselho de Administração, constituído por sete elementos, delegará funções executivas em 

três dos seus membros: os atuais gestores da Logifarma e a atual diretora geral da Alloga.  

“Um dos principais ativos desta parceria são os colaboradores de ambas as empresas, que 

desempenharão um papel essencial para o sucesso deste projeto.  A nova sociedade trabalhará 

num processo de transição que garanta o reforço das relações existentes com os parceiros de 

negócio e que garanta proximidade acrescida e satisfação das suas necessidades e expetativas” 

afirma Dr. Pedro Ferraz da Costa, Presidente do Conselho de Administração da Iberfar. 

As operações da sociedade comum começarão por ser garantidas a partir das atuais instalações 

da Logifarma e da Alloga. Paralelamente, esta parceria comporta um importante plano de 

investimentos a curto e médio prazo, que será vital para a evolução da empresa num mercado 

dinâmico e em constante evolução. 

A operação de fusão está sujeita à autorização da Autoridade da Concorrência, já requerida.   

 

Sobre a Alliance Healthcare | 2018 

A Alliance Healthcare Portugal resulta de uma parceria entre a Associação Nacional das Farmácias (51%) 

e a Walgreens Boots Alliance (49%). 

Oferece soluções globais e inovadoras que permitem acrescentar valor à atividade das farmácias e da 

indústria farmacêutica e a toda a cadeia de abastecimento do medicamento. Distribui medicamentos e 

produtos de saúde a mais de 2.200 farmácias em Portugal.  

Líder na distribuição farmacêutica em Portugal é uma das maiores empresas em volume de negócios (603 

milhões de euros em 2017), num mercado que vale cerca de 2 mil milhões de euros por ano. 

Tem mais de 450 colaboradores e armazéns em Lisboa, Porto, Castelo Branco, Almancil, Açores e Madeira.  

Detém ainda um portefólio único de marcas próprias: Almus e Alvita. 

 



 

 

 

 

Sobre a Alloga 

A Alloga Portugal é detida a 100% pela Alliance Healthcare.  

A empresa está presente no mercado pré-grossista em Portugal desde 2000, tendo como visão ser o 

parceiro preferencial da indústria farmacêutica e de entidades que atuem na área da saúde e bem-estar, 

apostando na qualidade de serviço e apresentando soluções inovadoras.  

A Alloga Portugal tem atualmente 48 colaboradores e presta serviço a 50 clientes. 

Opera a partir do seu armazém localizado em Cabra Figa e tem uma capacidade logística para 8500 paletes.  

É Certificada pela ISO 9001:2015, TAPA e Investors in People. 

 

Sobre a LOGIFARMA 

Foi fundada em Junho de 1997, como resultado da parceria entre dois grupos farmacêuticos portugueses: 

o Grupo IBERFAR e o Grupo JABA, tendo por missão a prestação de serviços logísticos às empresas 

detentoras do seu capital e a clientes externos. 

Tendo como objetivo proporcionar aos seus utilizadores uma armazenagem e distribuição de grande 

qualidade e rigor, satisfazendo os mais exigentes padrões da indústria farmacêutica, a LOGIFARMA surge 

inicialmente associada ao conceito de pré-grossista, atuando como distribuidor primário das empresas 

ligadas à área do medicamento e dos cuidados de saúde. 

Em consequência do aumento do número de clientes, a empresa foi alargando o âmbito dos serviços 

prestados e desenvolvendo modelos de parceria, tendo em vista identificar novas oportunidades de reduzir 

custos logísticos e de apoiar as suas estratégias de marketing de forma mais eficaz. 

Atualmente a Logifarma tem 110 colaboradores, presta serviço a 82 clientes. 

Opera a partir as suas instalações em Sintra, com capacidade para 25 000 Euro paletes. 

 

 

Informações adicionais: 
Sofia Aguiar :: 963 116 033:: sofiaaguiar@lpmcom.pt 
Pedro Tavares :: 96 152 84 72 :: pedrotavares@lpmcom.pt 
LPM Comunicação 
Tel. 21 850 81 10  
Ed. Lisboa Oriente, Av. Infante D. Henrique, 333 H - Escritório 49, 1800-282 Lisboa 
www.lpmcom.pt  
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