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LEO Pharma: vocação ibérica

A LEO Pharma iniciou o seu percurso 
em Portugal há mais de 24 anos e fize-
mo-lo com uma missão clara: colocar-
mo-nos na pele das pessoas que vivem 
com problemas e doenças de pele. 
Tudo isto para os ajudar a melhorar a 
sua qualidade de vida, enquanto líde-
res em dermatologia médica.

Ao longo deste quase um quarto de 
século de presença em Portugal, ex-
perienciámos uma profunda transfor-
mação do setor farmacêutico e da in-
vestigação em dermatologia médica. 
2020 foi um ano em que a Saúde e os 
profissionais de saúde adquiriram um 
papel ainda mais prioritário na nossa 
sociedade, evidenciando o seu neces-
sário e excelente trabalho para garan-
tir a saúde e o bem-estar na vida das 
pessoas.

Na LEO Pharma Ibéria temos feito parte 
desta transformação e, por essa razão, 
continuamos a esforçar-nos para man-
ter a investigação e a inovação com o 
propósito de continuarmos a crescer 
junto dos nossos doentes. Hoje pode-
mos afirmar, com orgulho, que a LEO 
Pharma Iberia é um dos mercados 
prioritários da empresa na Europa. Al-
cançar esta posição foi um marco par-
tilhado com todas as pessoas e profis-
sionais que nos têm acompanhado e 
que fazem parte do nosso ecossistema. 
Em conjunto com profissionais de saú-
de, instituições, fornecedores, clientes, 
colaboradores e a equipa LEO, temos 
trabalhado em prol do bem-estar dos 
nossos doentes. Um ano em que nos 
sentimos especialmente orgulhosos por 
fazer parte de uma indústria que todos 
os dias trabalha para superar esta crise 
e para a qual a LEO Pharma contribuiu 
com o desenvolvimento de dois estu-
dos sobre trombose e COVID-19.

Esta confiança permitiu consolidar-
mo-nos como líderes em dermatologia 
médica e doenças raras da pele, sem-
pre numa abordagem holística basea-
da na investigação dermatológica, 
mas também na criação de programas 
de apoio e ferramentas inovadoras 
para ajudar os nossos doentes no seu 
dia-a-dia.

Temos consciência de que só podemos 
prosseguir com o nosso propósito com 
um compromisso claro e determinado 
com o talento e a inovação. Desde a 
nossa chegada a Portugal que era 
clara a necessidade de implementar 
estruturas e dinâmicas que favoreces-
sem o trabalho em equipa, que recon-
hecessem o talento e que promoves-
sem a criação de soluções inovadoras.

Também não nos esquecemos da im-
portância de apoiar e de criar siner-
gias com sociedades científicas, as-
sociações de doentes e instituições, 
pois sabemos que sem a ajuda e a 
colaboração destas não poderíamos 
avançar.

Queremos seguir em frente e manter-
mo-nos junto dos doentes e dos pro-
fissionais de saúde, olhando para o 
futuro com o entusiasmo e a paixão 
que fazem parte do nosso ADN. E faze-
mo-lo com foco no único propósito que 
orienta o nosso caminho: continuar a 
apostar em investigação que nos per-
mita desenvolver novas soluções para 
as doenças de pele dos nossos doen-
tes
 

Enquanto LEO Pharma Ibéria conse-
guiremos trabalhar juntos, a pensar 
nos doentes de Portugal e Espanha. 
Dois países que alcançaram grandes 
marcos, juntos e em paralelo, e temos 
conseguido superar adversidades di-
fíceis graças à colaboração e coope-
ração ibérica, a mesma que nos está a 
ajudar a posicionar a LEO Pharma Ibe-
ria como líder em dermatologia mé-
dica e ajudar os doentes destes dois 
países a melhorar a sua qualidade de 
vida.

Obrigado por nos acompanhar nesta 
jornada emocionante. Continuaremos 
a colocarmo-nos, através do nosso 
trabalho, na pele das pessoas.
 

Nuno Bras 
Diretor Geral
da LEO Pharma Ibéria



A LEO Pharma é um laboratório com mais de 110 anos de atividade e soluções 
para todo o espectro de gravidade da psoríase, disponibilizando aos doentes 
as mais avançadas terapêuticas tópicas e biológicas.

Em 1908, os farmacêuticos dinamar-
queses August Kongsted e Anton 
Antons decidiram apostar na investi-
gação e no desenvolvimento de me-
dicamentos especializados em der-
matologia e trombose e compraram 
a farmácia LEO em Copenhaga (Di-
namarca). Desta pequena aquisição 
surgiu o que hoje é a LEO Pharma.

A empresa é detida a 100% pela Fun-
dação LEO, uma instituição privada e 
independente que mantém um com-
promisso real e efetivo com os doen-
tes. A Fundação LEO reinveste os lu-
cros da empresa na investigação e 
desenvolvimento de medicamentos e 
tratamentos para dar resposta às ne-
cessidades dos doentes com doenças 
de pele.

Hoje temos escritórios em 61 países e 
os nossos produtos são comercializa-
dos em mais de 130 países. 

Em Portugal, a LEO Pharma está esta-
belecida desde 1997 com sede em Lis-
boa, dedicando-se à comercialização 
de medicamentos para uso huma-
no em Dermatologia e Trombose. As 
áreas terapêuticas abrangidas pela 
Dermatologia são a psoríase, o ec-
zema e as infeções da pele e tecidos 
moles, sendo a coagulação a área de 
destaque na Trombose.

COLABORADORES FATURAÇÃO

+ 6.000 
colaboradores

no mundo

21 
colaboradores 

em Portugal 

1.358 
MM milhões € 

no mundo (2020)

20,1  
milhões € 

em Portugal (2020)
Crescimento de 

+10% vs. 2019

+ 92 
milhões de pessoas

em todo o mundo beneficiaram dos 
nossos tratamentos em 2020



A nossa missão é ajudar as pessoas a ter 
uma pele saudável

Adaptabilidade
Somos ágeis num mundo 
dinâmico e procuramos 

soluções flexíveis, escalonáveis 
e custo-efetivas.

Agarramos novas oportunidades 
quando surgem.

Integridade
Somos uma empresa responsável 
e mantemos as nossas promessas.

Agimos e comunicamos 
abertamente e de forma honesta 

e confiável.

Foco no doente
Melhoramos a qualidade de vida 

das pessoas com produtos 
e serviços competitivos. Para 

melhor compreendermos 
as necessidades dos nossos 

doentes, fazemos parte 
de diversas associações 

e de grupos 

Inovação
Todos temos a responsabilidade 
de inovar e desafiar o status quo. 
Partilhamos e implementamos as 

nossas ideias e aprendemos com os 
nossos erros.

Paixão
Sermos os melhores.

Preocupamo-nos com as pessoas 
e temos orgulho no que fazemos. 

Empenhamo-nos em apoiar e 
queremos, através do que fazemos, 

inspirar os demais para fazer a 
diferença.

Valores



  

Região Europa+ 

Região USA 

Região Internacional

Regiões onde a LEO Pharma não 
está presente atualmente 

 

Sede Central 
Esbjerg & Ballerup, 

Dinamarca

LEO Innovation Lab
Copenhaga, Dinamarca

LEO Innovation Lab
Roménia

 

 

 
 

Produção 
Vernouillet, França

Produção 
Cork & Dublin, 

Irlanda

Produção 
Esbjerg & Ballerup, 

Dinamarca

Produção  
Sagrate, Itália

I+D LEO 
Science 

& Tech Hub 
Boston, MA, USA

I+D USA 
Madison, 
NJ, USA

Unidade de Doenças Raras
São Francisco, CA, EUA

Sede LEO 
Pharma Ibéria   
Barcelona, España

I+D Ásia
Pacífico 

Tóquio, Japão 
Xangai, China

24 anos 
de experiência 

em Portugal

21 
colaboradores

20,1 
Milhões € 
faturação

(2020)

500 
mil €

em I+D

(2020)

LEO Pharma em PortugalPresença 
no mundo

A LEO Farmacêuticos Lda. estabele-
ceu-se em Portugal em setembro de 
1997, dedicando-se à comercialização 
de medicamentos para uso humano 
em Dermatologia e Trombose. 

Em Portugal, a LEO Pharma tem a sua 
sede em Lisboa, e, em 2020, inaugurou 
novos escritórios no centro da cidade.

Ao longo destes mais de 24 anos, a  
LEO Pharma manteve sempre um fiel  
compromisso com a investigação e o 
desenvolvimento de novos tratamen-
tos para doenças da pele em Portugal. 

A sede da LEO Ibéria está hoje em Bar-
celona, Espanha, e alberga os merca-
dos de Portugal e Espanha. 



1914
A LEO Pharma inicia a sua internaciona-
lização com a constituição da sua pri-
meira subsidiária na Suécia.

1917
A LEO Pharma contribui para a ex-
pansão da indústria farmacêutica di-
namarquesa com Digisolvin LEO®, o 
primeiro medicamento dinamarquês 
exportado.

1923
A LEO Pharma financia a investigação 
pioneira de August Krogh e H.C. Hage-
dorn para produzir os primeiros lotes de 
insulina na Dinamarca. Posteriormente, 
a empresa cede os direitos de produção 
da insulina a uma Fundação.

1945
No final da II Guerra Mundial, a LEO
Pharma tornou-se na primeira empresa 
fora dos EUA e do Reino Unido a produzir 
penicilina que, em muitos casos, era for-
necida gratuitamente

1949
A LEO Pharma muda a sua produção 
para a atual sede em Ballerup (Dina- 
marca) e começa a exportar produ-
tos farmacêuticos. Durante os 25 anos 
seguintes foram criadas nove filiais e 
lançados medicamentos que se man-
têm atualmente no mercado.

1908 
Os farmacêuticos August Kongsted e An-
tonm Antons compram uma farmácia em 
Copenhaga. Embora a farmácia já fosse 
conhecida como “LEO” desde 1620,  o nome 
não foi registado como marca até 1909. 

1912
A LEO Pharma comercializa o seu primeiro 
produto, o analgésico Albyl®, que se tornou 
o medicamento mais popular na Dinamar-
ca ao longo de décadas.

Há mais de 100 anos   
a cuidar da pele dos 
nossos doentes

1962
A LEO Pharma inicia o seu percurso na 
área da Dermatologia com o lança-
mento de Fucidine® (ácido fusídico), 
um antibiótico para infeções da pele.

1986
A Fundação LEO assume o controlo total 
da empresa. 

1997
A LEO Pharma chega a Portugal, com 
sede em Lisboa, dedicando-se à co-
mercialização de medicamentos para 
uso humano em Dermatologia e Trom-
bose.

2001 
Através da inovação e da capacidade
biotecnológica, a LEO Pharma desen-
volve Daivobet®, uma combinação de 
dois princípios ativos, calcipotriol e di-
propionato de betametasona, para o 
tratamento tópico da psoríase.

2008
A LEO Pharma assinala o seu centenário. 
Possui subsidiárias em 26 países e os 
seus produtos são vendidos em mais de 
90 mercados, alcançando um número 
recorde de doentes.

2016
A LEO Pharma expande o portfólio 
com a introdução de medicamentos 
biológicos, ao chegar a um acordo 
com a AstraZeneca para o desenvolvi-
mento e comercialização de Tralocinu-
mab para o tratamento da dermatite 
atópica e com a autorização europeia 
para comercializar Brodalumab, indi-
cado para o tratamento da Psoríase.

2018
A LEO Pharma investe pela primei-
ra vez em tecnologia de microbioma, 
através de um acordo com a Naked 
Biome. Nesse ano, alia-se à Fibro TX 
para iniciar a investigação em tecno-
logia de testes cutâneos não invasivos. 
Além disso, amplia a sua liderança em 
dermatologia médica com a aquisição 
do negócio global de Dermatologia de 
prescrição da Bayer.

A LEO Pharma lança o seu primeiro 
medicamento biológico para a pso-
ríase, atingindo assim uma meta: ter 
soluções para todo o espectro de gra-
vidade da doença.

A LEO Pharma Portugal lança Enstilar® 
(calcipotriol / dipropionato de beta-
metasona) em Portugal, uma espuma 
de spray tópico para o tratamento de 
psoríase vulga. 

2020
A empresa assinala os seus 24 anos em
Portugal com a inauguração de novos 
escritórios em Lisboa. 

Marcos históricos 
da companhia



As nossas áreas terapêuticas

A LEO Pharma é a única empresa que cobre todo o espectro de gravidade 
de doenças de pele. Desde doenças de elevada prevalência a doenças raras, 
de moderadas a graves, de medicamentos a aplicações, passando por outros 
tipos de inovação e soluções.

  PSORÍASE

É uma doença inflamatória sistémica e crónica 
que afeta entre 2-3%1,2 da população, embo-
ra a maioria dos casos permaneça sem diag-
nóstico ou sem tratamento adequado. O im-
pacto psicossocial na qualidade de vida dos 
doentes é elevado, com altos índices de de-
pressão e ansiedade, e com um profundo im-
pacto no trabalho, nas relações interpessoais e 
na própria intimidade. Um estudo da  National 
Psoriasis Foundation demonstrou que 88% dos 
doentes com psoríase viram o seu bem-estar 
emocional afetado e 82% disseram que afetou 
negativamente a sua vida quotidiana3.

ECZEMA

É o nome dado a um grupo de doenças que 
causam vermelhidão, prurido e inchaço. Exis-
tem vários tipos de eczema: dermatite atópica, 
dermatite de contato, disidrose, eczema nu-
mular, dermatite seborreica e dermatite de es-
tase. A doença de pele crónica mais comum no 
mundo é a dermatite atópica, também con-
hecida como eczema atópico, que afeta tanto 
crianças como adultos e provoca um grande 
desconforto aos doentes devido ao prurido in-
tenso que pode causar. A dermatite atópica é 
a doença inflamatória cutânea mais comum 
no mundo desenvolvido4, e 50-70% dos doen-
tes adultos têm dermatite atópica moderada 
a grave5.

Por tratar-se de uma doença ainda com pou-
cas opções de tratamento, há um elevado ris-
co de comorbilidades psicológicas, como an-
siedade e depressão.

ROSÁCEA

É uma doença de pele inflamatória e crónica 
que pode causar prurido e vermelhidão, princi-
palmente no rosto, assim como inchaços e va-
rizes. Com o passar do tempo, as erupções po-
dem espalhar-se e a pele pode adquirir uma 
textura áspera semelhante à casca de laranja. 
Sendo altamente visível, a rosácea representa 
um fardo muito pesado para os doentes.
 

ACNE

É uma doença de pele que afeta as glândulas 
sebáceas e os folículos pilosos, e é caracteri-
zada pela presença de lesões não inflamató-
rias (comedões), lesões inflamatórias (pápulas 
e pústulas) e, em casos mais graves, nódulos  e 
cistos. É uma doença que representa um fardo 
particularmente elevado para os doentes, uma 
vez que se manifesta nas zonas mais sensíveis 
do rosto, parte superior das costas, tórax e om-
bros.

1.National Psoriasis Foundation https://www.psoriasis.org/content/statistics. 2. Parisi R, Symmons DPM, Griffiths CEM, Ashcroft 
DM. Global Epidemiology of Psoriasis: A Systematic Review. J Invest Dermatol 2013; 133 (2): 377-85. 3. Kolli SS, Amin SD, Pona A, 
Cline A, Feldman SR. Psychosocial Impact of Psoriasis: A Review for Dermatology Residents. Cutis 2018; 102 (5S): 21-25. 4. Wei-
dinger S et al. Atopic Dermatitis. Nat Rev Dis Primers 2018; 4(1):1. 5. Barbarot S et al. Epidemiology of atopic dermatitis in adults: 
Results from an international survey. Allergy 2018;73:1284-1293

O nosso selo diferencial

Com mais de 70 anos de experiência em investi-
gação, desenvolvimento e produção de hepa-
rinas de baixo peso molecular, na LEO Pharma 
temos contribuído para melhorar na prevenção 
e o tratamento de uma das doenças com maior 
prevalência em todo o mundo: a trombose.
 

Além disso, na LEO Pharma concentramo-nos 
no desenvolvimento, fabrico e comercialização 
de produtos farmacêuticos destinados a pes-
soas com doenças de pele como psoríase, ec-
zema ou infeções de pele.



INFEÇÕES DE PELE          

Infeções bacterianas da pele: Infeções bacte-
rianas da pele: geralmente ocorrem em zonas 
do corpo onde a proteção da pele foi preju-
dicada, permitindo ao agente patogénico pe-
netrar nas camadas mais profundas da pele.

Infeções fúngicas da pele: também conheci-
das como dermatomicose, estão associadas 
a uma ampla gama de patógenos. Estima-se 
que as mais comuns afetem mais de 20-25% 
da população mundial. A inflamação desem-
penha um papel importante na dermatomi-
cose, demonstrando a estreita relação entre a 
inflamação frequente e a diminuição da quali-
dade de vida da pele.

TROMBOSE

A trombose venosa profunda é um coágulo 
sanguíneo que se forma dentro de uma veia 
profunda, geralmente na perna. Se não for 
tratada, parte do coágulo pode soltar-se e 
atingir os pulmões, bloqueando o fluxo san-
guíneo, sendo este fenómeno conhecido como 
embolia pulmonar e pode ser fatal se não 
for detetado e tratado atempadamente. Um 
coágulo sanguíneo associado a uma doença 
cancerígena ou ao seu respetivo tratamento é 
denominado trombose associada ao cancro. 
9,2% dos doentes com cancro correm o risco de 
morrer de Trombose associada a esta doença6.

DOENÇAS RARAS

A União Europeia classifica como doença rara 
aquela que afeta menos de 5 em cada 10.000 
pessoas. De acordo com a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), calcula-se que existam 
cerca de 7.000 doenças raras diferentes já 
descritas, sendo que em Portugal estima-se 
que existam entre 600 a 800 mil doentes.

Nesse sentido, a LEO Pharma criou uma unida-
de específica para combater doenças raras 
de pele e contribuir para melhorar a qualidade 
de vida dos doentes. Esta é uma das grandes 
prioridades da LEO Pharma, que, enquanto 
empresa, se compromete a investir não só nas 
áreas fulcrais da Dermatologia, como a psoría-
se, a dermatite atópica ou o cancro, mas tam-
bém nas áreas cujas patologias afetam menos 
doentes. 

6. Khorana AA, Francis CW, Culakova E, Kuderer NM, Lyman GH. Thromboembolism is a leading cause of death in cancer pa- 
tients receiving outpatient chemotherapy. J Thromb Haemost 2007;5: 632–4.



Investigação: 
doentes no centro de tudo 
o que fazemos

PROJECTO DESCRIÇÃO COLABORADORES PRÉ-CLÍNICO Fase 1 Fase 2 Fase 3 REGISTO

DERMATOLOGIA

Tralocinumab
LP0162

Anticorpo monoclonal anti-inflamatório IL-13 em desenvolvimento 
para o tratamento da dermatite atópica.

Oral PDE4i
LP0058

Composto anti-inflamatório sistémico em desenvolvimento para 
o tratamento da psoríase.

DELGOCITINIB
LP0133

Anticorpo monoclonal em desenvolvimento para a dermatite 
atópica e para o eczema das mãos.

ARGX-112
LP0145

Anticorpo monoclonal anti-inflamatório em desenvolvimento 
para a dermatite atópica.

Oral H4R
Antagonist
LP0190

Antagonista do recetor H4, anti-inflamatório e antiprurítico, 
para uso sistémico, em desenvolvimento para o tratamento da 
dermatite atópica. 

IL-17A PPI
LP0200

Modulador IL-17 em desenvolvimento para o tratamento da 
psoríase.

FINALIZADO

EM DESENVOLVIMENTO

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 2020 (Q2)



Uma empresa comprometida com 
os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)

A LEO Pharma tem como objetivo manter um comportamento exemplar nas áreas em que 
opera. Por isso, compromete-se a ser responsável económica, social e ambientalmente na 
disponibilização de soluções em benefício dos doentes e da sociedade. A companhia cumpre 
os princípios do Pacto Mundial das Nações Unidas para os direitos humanos, laborais, 
ambientais e anticorrupção em linha com um dos nossos valores corporativos: a integridade.

Também a estratégia de sustentabilidade da LEO Pharma contribui para a Agenda 2030 
através do cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Bem-estar Animal Alterações Climáticas, 
meio ambiente e energia

Segurança  
das pessoas

Desenvolvimento 
Humano

Focados em 5 áreas

Anticorrupção

 

Direito 
à Privacidade

Gestão responsável 
da cadeia 

de fornecimento

Direito à Saúde

 

Saúde mental
no trabalho

Outras áreas fundamentais da nossa Responsabilidade Social Corporativa

Estratégia de 
Sustentabilidade 
2030

Promover a Saúde
Contribuir

para o avançao
dos cuidados de saúde

Integridade
e respeito

Negócio Responsável



Porque é importante?

O sucesso da LEO Pharma reside nos nossos colaboradores. Uma equi-
pa comprometida, aliada a uma forte liderança, são requisitos fun-
damentais para manter a LEO Pharma uma empresa líder no setor.

Para isso, vamos continuar a trabalhar para que o colaborador da
LEO Pharma percecione a empresa como um local de trabalho onde existe:

Um ambiente diversificado 
é um ambiente melhor

Na LEO Pharma acreditamos que a diversidade e a inclusão em toda a orga-
nização, desde a primeira linha até à gestão executiva, promovem a inovação, 
aumentam o compromisso e impulsionam uma melhor tomada de decisões.

Acreditamos que, se queremos colher o valor que a diversidade nos traz, devemos 
criar um local de trabalho que abrace e aproveite essas diferenças. Por isso, tra-
tamos todos os membros da grande família LEO Pharma com justiça, integridade, 
respeito e dignidade, independentemente do género, raça, nacionalidade, idade, 
nível de educação, orientação sexual ou outras formas de diversidade.

Trabalhar na LEO Pharma: 
desenvolvimento 
e diversidade

Construir um local de trabalho único 
impulsionado por um forte propósito

Um dos pilares que sustentam a LEO Pharma é a capacidade de criar um ambien-
te no qual os nossos colaboradores são capacitados para crescer profissional e 
pessoalmente.

 Um foco real na melhoria da 
 qualidade de vida dos doentes.

  Alto nível de confiança nas pessoas 
e na sua capacidade de impactar e 
de crescer.

 Uma cultura de cuidado que permite 
um ambiente onde cada 

 colaborador sinta que pode ser ele 
mesmo.



Laboratórios LEO Pharma, S.A. ©2020 Todos os direitos 
reservados. Todas as marcas LEO mencionadas pertencem 
ao grupo LEO.

Para mais informações:

www.leo-pharma.pt 

www.linkedin.com/company/leo-pharma-portugal/  
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