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Entrada em Funcionamento do Sistema Nacional de Verificação de 
Medicamentos 

 
Exmos. Senhores, 
 
O Sistema Nacional de Verificação de Medicamentos encontra-se operacional, estando já conectado 
ao ambiente de produção da Plataforma Europeia (EU Hub).  
 
O cumprimento desta importante meta não teria sido possível sem o compromisso, empenho e 
esforços por parte da equipa da MVO Portugal, dos seus Membros (APIFARMA, APOGEN, ADIFA, 
GROQUIFAR, APIEM, ANF e AFP), da Arvato, das restantes NMVO e da EMVO, bem como dos Titulares 
de AIM/AIP e Utilizadores Finais. 
 
Solicitamos que os Onboarding Partners (OBP) deem início aos trabalhos de carregamento de dados 
através do EU Hub, relativos aos produtos destinados ao mercado Português, de modo a prosseguir o 
sucesso conjunto do projeto. Este é um passo crucial pois permitirá evitar alertas desnecessários. Os 
OBP com produtos serializados já em circulação deverão garantir o carregamento dos dados relativos 
às embalagens em questão. Os dados relativos a produtos destinados apenas ao mercado Português 
podem ser carregados de imediato, enquanto que os dados relativos a produtos destinados a mais do 
que um país poderão ser carregados assim que a release 1.4 do EMVS esteja disponível, estando esta 
prevista para 31 de Agosto próximo. 
 
Iremos prosseguir com os processos de onboarding de Titulares de AIM/AIP e Utilizadores Finais 
(Distribuidores, Farmácias e Hospitais). Iremos também prosseguir com as atividades de teste com os 
Titulares de AIM/AIP e Utilizadores Finais interessados em participar na fase Piloto. Desta forma 
podemos oferecer condições de teste das integrações entre sistemas (PTMVS, OBP e Utilizadores 
Finais), permitindo melhorar a performance global e evitar dificuldades no futuro. 
 
Apresentamos o nosso especial agradecimento aos Titulares de AIM/AIP que já concluíram o processo 
de onboarding junto da MVO Portugal. Os Titulares de AIM/AIP que ainda não iniciaram o processo 
de onboarding deverão contactar-nos através do endereço de email mvo.portugal@mvoportugal.pt. 
 
Com os nossos melhores cumprimentos,  
 

 
 
Ricardo Valente 
Diretor-Geral MVO Portugal 
 

Lisboa, 12 de Julho de 2018 
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