
 

 

 

 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

A Neuraxpharm nomeia Monica Torrecilla como Country Manager para Portugal 

A empresa, líder na Europa, especializada no sistema nervoso central fortalece a sua equipa 

de gestão em Portugal para continuar a construir uma posição forte no mercado no sul da 

Europa 

Barcelona e Dusseldorf, 22 de março de 2022 - A Neuraxpharm Group (Neuraxpharm), uma 

empresa farmacêutica, líder na Europa, especializada no sistema nervoso central (SNC), anunciou 

hoje a nomeação de Monica Torrecilla como Country Manager para Portugal. A nomeação reforça o 

esforço da Neuraxpharm para aumentar a sua equipa de gestão na Europa, com mais uma executiva 

experiente, que se focará no avanço da Neuraxpharm como especialista no SNC em Portugal. 

Monica Torrecilla traz experiência e conhecimentos aprofundados para a sua nova função Country 

Manager de gestora de país. Ao longo da sua carreira, desenvolveu um histórico comprovado no 

avanço das vendas e marketing. Na sua posição atual de Marketing Manager na Neuraxpharm em 

Espanha, foi fundamental para definir a estratégia e a seleção de produtos para o lançamento 

inaugural da Neuraxpharm Portugal, coliderando as operações comerciais desde o início da empresa 

no final de 2019. Enquanto Country Manager na Neuraxpharm em Portugal, focar-se-á na expansão 

da posição da empresa em áreas fundamentais, acrescentando ao actual portfólio sobre 

esquizofrenia e distúrbios do sono, os novos lançamentos sobre epilepsia e depressão. 

Monica Torrecilla tem mais de 20 anos de experiência na indústria farmacêutica. Trabalha na 

Neuraxpharm Spain há quase cinco anos como Marketing Manager. Antes de se juntar à 

Neuraxpharm, liderou a Business Unit Consumer Health Care na Bausch & Lomb. Foi Head of the 

Oncology Business Unit na Boehringer-Ingelheim de 2010 a 2015, tendo ocupado vários cargos de 

gestão na empresa, desde 2002. Iniciou a sua carreira como Product Manager na Wyeth e possui 

uma licenciatura em farmácia pela Universidade de Barcelona e um MBA pela ESADE. 

Dr. Jörg-Thomas Dierks, CEO da Neuraxpharm, comentou: "Estamos muito felizes por anunciar 

a nomeação de Monica Torrecilla como a nossa nova Country Manager para Portugal. Acreditamos 

que o seu espírito poderoso, a sua mentalidade clara e a sua grande capacidade de liderar e tomar 

as rédeas de novos projetos ajudar-nos-ão a fortalecer a nossa posição no mercado português. 

Aguardo com expectativa a continuação da nossa grande colaboração com a Monica, bem como a 

expansão conjunta da nossa posição enquanto empresa de SNC líder, com um portefólio amplo e 

diverso." 

Monica Torrecilla, a recém-nomeada Country Manager para Portugal acrescentou: "Estou 

entusiasmada com esta oportunidade de Country Manager na Neuraxpharm. Ajudar a estabelecer a 

Neuraxpharm Portugal desde o início tem sido um grande desafio e estou focada em desenvolver 

ainda mais a empresa em conjunto com a minha fantástica equipa." 

A Neuraxpharm estabeleceu as suas operações em Portugal em novembro de 2019 com o 

lançamento da Neuraxpharm Portugal e pretende desenvolver a sua posição enquanto especialista 

no SNC no país do sul da Europa, tirando partido da sua especialização no SNC para oferecer acesso 

a produtos adequados do seu portefólio a pacientes e profissionais de saúde. Isto inclui o 

recentemente adquirido Buccolam® (midazolam) indicado para o tratamento de emergência de 

crianças e adolescentes com epilepsia, que não estava disponível em Portugal e que a Neuraxpharm 

lançou em Janeiro de 2022.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Sobre a Neuraxpharm - Especialista europeu no SNC 

A Neuraxpharm é uma empresa farmacêutica europeia líder especializada no tratamento de 

perturbações do Sistema Nervoso Central (SNC), com presença direta em 19 países. A Neuraxpharm 

possui um profundo conhecimento dos mercados europeus SNC, adquirido ao longo de 35 anos. 

Com foco no SNC, a Neuraxpharm desenvolve e comercializa medicamentos de valor acrescentado, 

genéricos de marca, canábis medicinal e produtos de cuidados de saúde, como probióticos e outros 

nutracêuticos, e esforça-se, continuamente, para oferecer uma ampla gama de opções de tratamento 

do SNC eficazes, de alta qualidade e acessíveis.  

Presente com os seus produtos em mais de 50 países, a Neuraxpharm também fabrica os seus 

produtos farmacêuticos e princípios ativos farmacêuticos nas suas próprias fábricas, Lesvi e Inke, em 

Espanha”.  

Site da Neuraxpharm Portugal: https://www.neuraxpharm.pt 

 

 

 

Para mais informações:  

Irina Fernandes | 938 566 204 | irinafernandes@miligrama.com.pt 
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