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Rui Santos Ivo volta a
liderar o Infarmed

Célia Domingues

Oalbicastrense

Rui Santos
Ivo voltou à presidência
do Infarmed. Farmacêu-

tico de formação, Rui Santos
Ivo, nasceu em Castelo Branco
e frequentou a Escola Prepara-
tória Afonso de Paiva e a Escola

Secundária Nuno Álvares. Saiu

da cidade para ingressar na Uni-
versidade de Lisboa para seguir
o curso de Ciências Farmacêu-
ticas. Trabalhou mais tarde no

Hospital Egas Moniz. Foi presi-
dente do Infarmed - Autorida-
de Nacional do Medicamento
e Produtos da Saúde, presidiu
à Administração Central dos

Sistemas de Saúde. No plano
externo, trabalhou na Comissão

Europeia e é membro da Euro-

pean Medicines Agency.
Não sendo profissão de família,
"confesso que a minha opção
assentou sobretudo no gosto

que desenvolvia pelas áreas

que mais apreciava, a Biologia
e a Química. As áreas da saúde
foram uma boa opção e a Far-
mácia surgiu naturalmente",
confessa ao JF a quem recorda
os momentos vividos em Caste-
lo Branco. "Guardo as melhores

recordações do meu tempo de

liceu, dos amigos, do convívio
muito próximo que mantínha-
mos, às vezes até em férias, das

festas organizadas nas casas
de uns e de outros (não havia
discoteca em Castelo Branco),
mas também me lembro bem
da vontade que desde sempre
tive em conhecer mais.

Foi na faculdade presidente
da Associação de Estudantes
e presidente da Federação In-
ternacional de Estudantes de
Farmácia "onde desenvolvi o

gosto pelas matérias ligadas
ao direito e à legislação, o que
também ajudou a ter envere-
dado pelas áreas da regulação
do medicamento, tanto a nível
nacional como europeu".
O presidente do Infarmed es-

pera "prosseguir com a coope-
ração entre Estados-Membros

que permita introduzir um
sistema comum na avaliação
da efetividade das tecnologias
inovadoras, contribuindo para
a sustentabilidade dos sistemas

de saúde" aliada à necessidade
de "incrementar a capacidade
de resposta às atividades de su-

pervisão e regulação dos produ-
tos cosméticos reconhecendo o

seu contributo para o bem-es-
tar individual e social". Para Rui
Santos Ivo "o Infarmed tem uma

responsabilidade pública muito

importante, tanto a nível nacio-
nal como europeu, em garantir a

qualidade, segurança e eficácia
dos medicamentos, bem como
de outras tecnologias de saúde."

No plano externo,
trabalhou na
Comissão Europeia e é

membro da European
Medicines Agency


