
BIOTECNOLOGIA 

Nova vaga de startups 
abre perspetivas 
de crescimento 

0 sector de biotecnologia 
em Portugal e constituido 
maioritariamente por mi
croempresas. Esta e uma 
das conclus6es que se po
dem extrair do primeiro 
estudo portugues feito pela 
Associa~ao Portuguesa de 
Empresas de Bioindustria 
(P-BIO) em parceria com 
a Universidade do Minho, 
que revela que metade 
das empresas do sector 
de biotecnologia tern, no 
maximo, 3 trabalhadores 
e apenas 10% tern mais do 
que 25 pessoas. 

Em 2014, existiam 65 
empresas em atividade 
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nesta area tecnol6gica que 
ernpregavarn 478 pessoas, 
o que traduz uma dimensao 
media de 7,4 ernpregados 
por ernpresa (a media eu
ropeia e 24,5 ernpregados). 

0 estudo, que seraapre
sentado durante a Sernana 
Europeia da Biotecnologia, 
a decorrer a partir da pro
xima segunda feira ( 26 de 
seternbro) ate domingo (2 
de outubro), ern Lisboa, 
Cantanhede e Braga, reve
la que o sector registou em 
2014 urn volume de neg6-
cios de €30,5 rnilh6es. E o 
valor rnedio do volume de 
neg6cio por trabalhador 
e 28% da media europeia. 
Por isso, nao surpreende 
que o valor acrescentado 
rnediano, por ernpresa, ern 
2014 seja €62 mil (21,6% da 
rnediana europeia). 

Apesar de nao ter ainda 
urn peso significativo na eco-

nornia portuguesa e o peso 
do sector estar aquern do 
valor medio europeu (€5166 
rnilh6es), Filipe Assoreira, 
presidente da P-BIO, des
taca "o crescirnento sus
tentado dos ultimos anos". 
Em 2006, existiarn apenas 
20 ernpresas que, no seu 
conjunto, tinharn urn vo
lume de neg6cios de €7,4 
rnilh6es e ernpregavarn 141 
pessoas (media de 7,1 ern
pregados por ernpresa). 
Este dirigente associativo 
rnostra-se convicto de que 
o sector "ira acelerar o cres
cimento nos pr6ximos anos" 
por estar a surgir uma "nova 
gera~ao de ernpreendedo
res corn boa forrna~ao aca
demica e cientifica que esta 
a lan~ar mais de 20 projetos 
ernpresariais nas areas de 
biotecnologia e ciencias da 
vida". Filipe Assoreira, que 
preside a N ano4 (ver texto 

ern baixo), refere que al
guns dos projetos resultam 
de trabalhos de investiga~ao 
de varios anos que agora es
tao testados e prontos para 
ir para o rnercado. 

Mais patentes 
0 estudo da P-BIO faz tarn
bern urn retrato da for~a de 
trabalho e revela que cerca 
de 34 o/o dos trabalhadores 
apresentarn profiss6es de 
especialistas, intelectuais e 
cientificas, aos quais acres
cern cerca de 22% dos tra
balhadores corn profiss6es 
de tecnicos e profissionais 
de nivel interrnedio. 

As patentes ern bio
tecnologia ern Portugal 
tarnbern registararn urna 
evolu~ao positiva, urna vez 
que mais do que duplicaram 
entre 2006 e 2014. Neste 
ultimo ano forarn conce
didas 87 patentes, o que 

RETRATO 

Volume de neg6cios 
Setor de biotecnologia 
em Portugal representava 
€30,5 milh6es em 2014 

Dimensao 
As empresas do sector tern 
em media 7,4 empregados 

Emprego 
478 pessoas trabalhavam 
nas 65 empresas 
portuguesas do sector 

biotecnologia. G raus 
academicos: 37,9% 
tern licenciatura, 13,5% 

tern mestrado e 9,3% 

tern doutoramento 

Patentes 
Entre 2006 e 2014, 

foram publicados em 
1\ 
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eleva para 407 o numero 
de patentes concedidas a 
empresas portuguesas do 
sector. "Tern havido nos 
ultimos tres anos uma ten
dencia crescente do numero 
de pedidos de patente publi-

cados", sublinha Filipe As
soreira, referindo que isso 
reflete o esfor\O de inova\ao 
das em pres as portuguesas. 
Para o dirigente da P-BIO, 
estes dados abrem perspe
tivas de crescimento para os 

pr6ximos anos. Faz referen
cia a urn recente estudo da 
OCDE sabre o panorama 
da biotecnologia em 2030, 
onde e referido que o valor 
do sector pode atingir 2, 7% 
do PIB em 2030 para os pa-

ises que fazem parte desta 
organiza~ao. "Traduzindo 
esses val ores para Portugal 
estariamos a falar de 4,8 mil 
milh6es de euros", conclui 
Filipe Assoreira. 
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